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املقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، شعبة الدراسات والبحوث اإلسلمية، 2020 / 1441 للهجرة.
2. مجلد؛ 24 سم. – )العتبة الحسينية املقدسة، شعبة الدراسات والبحوث اإلسلمية؛ 780(

يتضمن مراجع ببليوجرافية.
الجزء 2.

1. العباس بن علي )عليه السلم(، 26-61 للهجرة - أبناء. 2. العباسيون )العلويون( - تراجم. 3. العباسيون 
العتبة  )العلويون(.أ.  العباسيون  املحدثون   .5 )العلويون(.  العباسيون  الشعراء   .4 مقابر.   - )العلويون( 
والبحوث  الدراسات  شعبة  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  العراق(،  )كربلء،  املقدسة  الحسينية 

اإلسلمية، جهة مصدرة. ب. العنوان ج. السلسلة
BP80.A14 A4.2020



اجلزء الثاين





املطلب الأوّل

املحّدثون من العّبا�سّيني العلوّيني





املطلب األّول – املحّدثون من العّباسّيين العلوّيين

7

احملّدثون من العّباسّيني العلوّيني

النبوّي الرشيف بعد وفاة  لقد كان للعلوّيني الفضل األكرب يف حفظ ونرش احلديث 
عنه،  صدر  ما  عىل  واألدالّء  وحُلَْمته،  آله  ألّنم  وآله؛  عليه  اهلل  صىلَّ  األعظم  الرسول 
األثر  وأحسُن  وأصدُقه،  القول  صحيُح  يؤتى  طريقهم  ومن  أثره،  نقل  يف  واألُمناُء 
باحلديث الرشيف؛  الذين تالعبوا  املفرتين  الوّضاعني  أمام  منيعًا  وأفضُله، فكانوا سّدًا 
لغايات سياسّية، إرضاًء حلّكام اجلور وتزّلفًا هلم ولدنانريهم التي اشرتوا هبا ضامئرهم 
لدنيا غّرارة زائلة، فلم يتوّرع هؤالء عن الكذب عىل رسول اهللّ عليه وآله حّتى يف حياته، 

فقام خطيبًا قائاًل:

ـدًا فليتبـّوْأ َمْقَعَدُه  »أّيـا الناُس:قـد َكُثـَرت عـَيَّ الكّذابـة، فمن َكـَذَب عـَيَّ متعمِّ
النـار«)1(. من 

.)2(» وقال أيضًا: »سَتْكُثُر بعدي القالُة عَيَّ

فـكان للعلوّيـني احلـظُّ األوفـر يف هـذا التصـّدي، ففيهـم وعـن طريقهـم ُحِفظـت 
أحاديـث الرسـول صـىل اهلل عليـه وآلـه، وأهـل بيتـه املعصومـني، فنحـن معنّيـون يف 
هـذا املطلـب بمحّدثـي العّباسـّيني العلوّيـني فقط، ومـع قّلة حمّدثيهـم قياسـًا بالعلوّيني 
اآلخريـن، إالَّ أنَّ مـا ُيـدرك ُجّلـه خـرٌي ممّا ُيـرتك كلُّه، ومّلـا كان السـّيد مهـدي الرجائي 

)1( منتهى املقال 1/ 11 عن مقّدمة التحقيق، وسائل الشيعة 1/ 15 عن مشكل اآلثار 1/ 164، ويف رشح 
مشكل اآلثار للطحاوي/ 354 364 ذكر احلديث من عّدة طرق وبصيغ متقاربة.

)2( املصدر نفسه 10/1.
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فـه )املحّدثون من آل  املوسـوي ممّن أسـهم يف فتح هـذا الباب عىل مرصاعيـه، وكان مؤلَّ
أيب طالـب( يمـّس صميـم ما أرمـي إليه، جعلته أسـاس هـذا البحث، وعـىل اهللّ توّكلنا 

وبحسـب حـروف األبجـد بدأنـا، وهم:

العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالٍب عليهم ال�سالم)1(

ذكره الشيخ الطويس يف رجاله يف أصحاب اإلمام احلسني بن عيلٍّ عليهام السالم قال: 
قتل معه، وهو السّقاء، قتله حكيم بن الطفيل، ُأّمه ُأّم البنني بنت حزام بن خالد بن ربيعة 

بن الوحيد، من بني عامر)2(.

وذكره الشيخ املازندراين)3( وكذا قاله السّيد مصطفى التفريش)4( والسّيد أبو القاسم 
اخلوئي، وزاد: ويف زيارة الناحية: »السالم عىل العّباس ابن أمري املؤمنني املوايس أخاه 
يداه،  املقطوعة  بامئه،  إليه  الساعي  الواقي،  له  الفادي  بنفسه، اآلخذ من غده ألمسه، 

ه )ُأّم البنني( من املحّدثني من العلويني، منها: أ عبد اهللّ بن  )1( جاء يف بعض كتب الرجال إِخوة العّباس أُلمِّ
عيلِّ بن أيب طالب: رجال الطويس/ 102 برقم: 1001، نقد الرجال 3/ 125 برقم: 186، معجم رجال 
احلديث 10/ 274 برقم: 7009، منتهى املقال 4/ 210 برقم: 1754، اخلالصة: 104/ 10، رجال 
الشيخ 76/ 5، املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 334 برقم: 318، كتاب الرجال البن داود احليّل/ 122 
برقم: 889، جامع الرواة 1/ 498. ب جعفر بن عيلِّ بن أيب طالب: نقد الرجال 1/ 358 برقم: 982 
عن )رجال الشيخ: 99/ 2، رجال الطويس/ 99 برقم: 965(، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 181 
182 برقم: 122، جامع الرواة 1/ 154. ج عثامن بن عيلِّ بن أيب طالب: معجم رجال احلديث 11/ 

124 125 برقم: 7607.
)2( رجال الطويس/ 102 برقم: 1000، املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 160 161، جامع الرواة 1/ 433.

)3( منتهى املقال 4/ 68 عن )اخلالصة: 118/ 2 ورجال الشيخ 76/ 4(.
)4( نقد الرجال 3/ 22 برقم: 2770 قال: قتله حكم بن الطفيل. بداًل من )حكيم(. عن 

)رجال الشيخ 102/ 4(.
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لعن اللّ قاتليه يزيد بن رقاد وحكيم بن الطُّفيل الطائي«.

ثّم قال: إّن فضائله ومناقبه سالم اهللّ عليه أشهر وأوضح من أن حيتاج إىل بيان)1(.

كام ذكره ابن املطّهر احليّل يف رجاله)2( وابن داود احليّل يف كتاب الرجال)3(، كذلك 
حمّمد بن عيلٍّ األردبييل الغروي احلائري)4( والسّيد حسن املوسوي األصفهاين)5( وابن 
حجر العسقالين يف اإلصابة، ذكره فيمن روى عن أمري املؤمنني عليه السالم قال: ومن 

بقّية التابعني عدٌد كثري، من أجّلهم أوالُدُه: حمّمد، وعمر، والعّباس)6(.

العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم  وذكره احلافظ أمحد بن عبد اهللّ العجيل، قال: 
السالم ثقة)7(.

وقـال السـّيد حمّمد رضا اجلـاليل: والعجـيل إّنام أّلف كتابه ألسـامء الثقـات من رواة 
احلديـث خاّصـة، فالُبـّد مـن وقوفه عـىل روايٍة للعّبـاس عليه السـالم وبقرينـة ما ذكره 
ابـن حجـر والشـيخ الطـويس مـن عّدمهـا لـه يف الـرواة عـن أبيـه، فالُبـّد أْن تكـون له 

الروايـة عنه عليه السـالم.

ولكنّا حّتى اآلن مل نقف عىل مروّي له عن أبيه، فهذا يقع عىل عهدة البحث والتنقيب 

)1( معجم رجال احلديث 9/ 243 برقم: 6185.
)2( خالصة األقوال يف معرفة الرجال/ 118 برقم: 2.

)3( رجال ابن داود/ 114 برقم: 814 قال: العّباس وعبد اهللّ ابنا عيلٍّ عليه السالم أخواه ]احلسني] قتال معه 
بكربالء، ُأّمهام ُأّم البنني.
)4( جامع الرواة 1/ 433.

)5( ثقات الرواة 2/ 231 233 عن )رجال الشيخ، واخلصال، ومقاتل األصبهاين، ومناقب الرسوي(.
)6( اإلصابة يف متييز الصحابة 4/ 465.

)7( تاريخ الثقات/ 248 برقم: 773.
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يف كتب الرتاث، ولعّل األّيام توقفنا عىل ذلك، ويف الرتاث الزيدي العظيم خاّصة؛ حيث 
تبدو من ترمجة صاحب الطبقات وجودها، وإليك نّص كالمه يف عنوان ترمجة العّباس 
عليه السالم، قال: )هـ، ع، س()1( العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم ذكره 
حمّمد بن منصور، واهلادي إىل احلّق، يف أوالد عيلٍّ عليه السالم حني كتب وصّيته ألوالده 
)ثّم نقل هنا كالم ابن ِعنَبة الناسب يف )عمدة الطالب( بكامله وأضاف(: خّرج له حمّمد، 
أبيه عليه  الرواية للعّباس عن  واملرشد، وذكره اهلادي إىل احلّق. فهذا رصيح يف وجود 

السالم يف تراث الزيدية)2(، انتهى.

وجاء يف كتاب العّباس بن عيلٍّ جهاد وتضحية ملؤّلفه سعيد رشيد زميزم / 35 37 
بعض املواعظ واحلكم املنسوبة إىل العّباس عليه السالم، لكنّه مل يذكر املصادر القديمة 
كتب  من  العرشات  مطالعاته  إىل  ذلك  أرجع  إّنام  تضّمنتها،  التي  والصفحات  املعتربة 

التاريخ والسري، وياحّبذا لو أشار إليها يف الطبعات الالحقة.

الّل  عبيد  بن  احل�سن  بن  الأمري  الّل  عبيد  بن  الّل  عبد  بن  حمّمد  بن  اإبراهيم   .1

الرئي�س ابن العّبا�س ال�سهيد.

روى العاّلمة املجليس يف بحاره: عن إبراهيم بن حمّمد العلوي قال: حّدثتني نسيم خادم 
أيب حمّمد احلسن بن عيلٍّ عليه السالم قالت: )دخلت عىل صاحب األمر عليه السالم بعد 
مولده بليلة، فَعَطَست عنده، فقال يل: »يرَحُِك اللّ«، قالت نسيم: َفَفِرْحت، فقال يل عليه 

السالم: »أال ُأبّشك يف الُعَطاس؟« قلت: بىل، قال: »هو أمان من املوت ثالثَة أّيام«.

)1( رشحهـا يف اهلامـش، وقـال: هـذه رموز صاحـب الطبقات عـن مصادر الرتمجـة عنده. وهو مـن الكتب 
الصـادرة حديثًا.

)2( العّباس سامته وسريته / 151.
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وروى عنه كثريًا من معجزات املهدي، ذكره العميدي والداودي، ومل يرتمجا له)1(.

ويف رسالة السّيد مهدي القزويني التي نقلها السّيد حّسون الرباقي يف النفحة العنربية: 
ُقتل بسنجاس  ابن أمري املؤمنني،  العّباس  إبراهيم بن حمّمد بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن 
موضع من قزوين، ويف موضع آخر بعد النسب: ُقتل بقزوين، وذكر ما رواه املجليس 
يف بحاره روايته احلديث، روی عنه كثريًا من معجزات املهدي عّجل اهللّ تعالی فرجه 

الرشيف، قال: ذكر العميدي والداودي ومل يرتمجا له)2(.

2. اإ�سماعيل بن حيدرة بن اأبي يعلى حمزة بن القا�سم بن عليِّ بن حمزة بن احل�سن بن 

عبيد الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب.

قال ابن بابويه: صالح حمّدث، روى عنه أيضًا املفيد عبد الرمحن)3(.

قال ابن حجر: من شيوخ الشيعة، ذكره ابن بابويه، وقال: كان سّيدًا جلياًل، روى عنه 
عبد اجلّبار النيسابوري)4(.

العلوّي،  حيدر  بن  إسامعيل  املحاسن  أبو  قال:  الباخرزي،  احلسن  بن  عيلُّ  وذكره 
ورسد ِقّصته)5(.

)1( إعالم الورى/ 410، موسوعة بطل العلقمي 3/ 388 389 عن )بحار األنوار 13/ 114(.
)2( موسوعة بطل العلقمي 3/ 388 389.

الشيخ  126 عن فهرس  األنوار 102/  بحار  برقم: 8،  الشيعة ومصنّفيهم/ 12  )3( فهرست أسامء علامء 
منتجب الدين، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 118.

)4( لسان امليزان 1/ 519 برقم 1274 )ز(، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 118 عن )ابن حجر يف لسان 
امليزان 1/ 448 برقم: 1264(.

)5( دمية القرص 1/ 418 421. وقد ذكرناه يف مطلب الشعراء من العّباسّيني العلوّيني.
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وذكره الشيخ عبد اهللّ املامقاين قال: إسامعيل بن حيدر بن محزة العلوي العّبايس)1(.

وقال الشيخ عبد النبيِّ اجلزائري: العّبايس اجلليل، الثقة، صالح، حمّدث، روى عنه 
املفيد عبد الرمحن)2(، وكذا قاله حمّمد األردبييل الغروي)3(.

وجاء يف الرتمجة)4(: مل أقف فيه إالَّ عىل ما عن منتجب الدين)5( من أّنه: السّيد اجلليل 
الثقة، صالح حمّدث، روى عنه عبد الرمحن النيسابوري، انتهى.

وذكره السّيد عيّل خان الشريازي يف الطبقة الرابعة يف سائر العلامء، قال: السّيد أبو 
أبو احلسن عيّل بن عبد اهللّ  الشيخ  العّبايس، ذكره  العلوي  املحاسن إسامعيل بن حيدر 
بن بابويه يف )رجاله(، فقال: جليل، ثقة، صالح، حمّدث. وروى عنه الشيخ املفيد عبد 

)1( تنقيح املقال 10/ 76 برقم: 851. وجاء فيه إسامعيل بن حيدر بدون التاء القصرية.
)2( حاوي األقوال يف معرفة الرجال 3/ 31 برقم: 806، أمل اآلمل 2/ 34 برقم: 94. وفيه: صالح حمّدث، 

يروي عنه عبد الرمحن النيسابوري قال منتجب الدين.
)3( جامع الرواة 1/ 95.

)4( مصادر الرتمجة: فهرست منتجب الدين/ 12 برقم: 8، رياض العلامء 1/ 83 برقم: 168، أمل اآلمل 
2/ 34 برقم: 94، لسان امليزان 1/ 402 برقم: 1259، طبقات أعالم الشيعة للقرن اخلامس/ 31.

العلوي  الثقة إسامعيل بن حيدر بن محزة  الدين يف فهرسته/ 12 برقم: 8 قال: )السّيد اجلليل  )5( منتجب 
83 برقم: 168،  العلامء 1/  الرمحن(. ويف رياض  املفيد عبد  أيضًا  العّبايس، صالح، حمّدث. روى عنه 
وأمل اآلمل 2/ 34 برقم: 94. واكتفوا بنقل عبارة الشيخ منتجب الدين يف الفهرست. وذكره يف لسان 
امليزان 1/ 402 برقم 1259: )إسامعيل بن حيدرة بن محزة العلوي، من شيوخ الشيعة(، ذكره ابن بابويه، 
وقال: )كان سّيدًا جلياًل. روى عنه عبد اجلّبار النيسابوري(. ويف طبقات الشيعة القرن اخلامس/ 31: 
)إسامعيل بن حيدر بن محزة اجلليل، الثقة، العلوي العّبايس، صالح، حمّدث(. روى عنه املفيد عبد الرمحن 
بن أمحد النيسابوري الرازي الذي هو من تالميذ الرشيفني والطويس، وساّلر، وابن الرّباج، والكراجكي 

كام ذكره منتجب الدين ابن بابويه.
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الرمحن بن أمحد النيشابوري شيخ األصحاب بالري، وذكر الباخرزي يف دمية القرص)1(.

قال الشيخ حميي الدين املامقاين حمّقق كتاب تنقيح املقال: ال خيفى عليك أّن محزة هذا 
الذي هو جّد إسامعيل هو أبو يعىل احلمزة بن القاسم بن عيلِّ بن احلمزة بن احلسن بن 

عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

فالعلوي يف العنوان نسبته إىل عيلٍّ أمري املؤمنني عليه السالم.

والعّبايس نسبته إىل أيب الفضل العّباس عليه السالم.

وانتهى يف حصيلة البحث:

املعنون ثقة، لتوثيق الثبت الثقة اخلبري منتجب الدين رمحه اهلل)2(.

يف  ولد  يعىل،  أيب  بن  حيدر  بن  إسامعيل  املحاسن  أبو  احلسني:  هاشم  السّيد  قال  و 
الري، وتويّف فيها سنة 434هـ)3(.

3. اأبو ها�سم اإ�سماعيل بن عليِّ بن اإبراهيم العّبا�سّي العلوّي.

إبراهيم جردقة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن  ابن  هو إسامعيل بن عيلٍّ املكفل األعرج 
العّباس عليه السالم.

قال العمري: إسامعيل بن عيلِّ ابن جردقة ويعرف بالسامري أيب هاشم)4(.

)1( الدرجات الرفيعة/ 495 496.
)2( تنقيح املقال 10/ 76.

)3( الصفوة املثىل يف تاريخ أيب يعىل/ 166.
)4( املجدي/ 438.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

14

وقال الرجائي: أبو هاشم إسامعيل السامري بمرص، أولد أربعة ذكور أعقب بعضهم 
بالعراق)1(.

وجاء يف )أْخَبار َفّخ( ألمحد بن سهل الّرازّي قال: وأخربين أبو هاشم إسامعيل)2( بن 
عيلِّ بن إبراهيم بن احلسن بن ُعَبْيد)3( اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عن محزة بن 
القاسم عن أبيه عن عيلِّ بن إبراهيم، قال: تذاكرنا يومًا عند عمر بن فرج الرخجي)4( أمر 
حييى بن عبد اهللّ، فقال عمر بن فرج: ُحّدثنا عن مرسور اخلادم قال: ُأيت بيحيى وهارون 
بالرافقة وعنده عبد اهللّ بن مصعب الزبريي، فقال الزبريي: يا هارون إّن هذا وإخوته قد 

أفسدوا علينا مدينتنا.

فأقبل عليه حييى فقال: ومن أنتم عافاك اهللّ؟

فجرى بينهام من احلديث ما قد ذكرناه، حّتى أنشد حييى هارون الشعرين اللذين قاهلام 
الزبريي يف حمّمد رمحه اهلل)5(، فاسوّد وجه الزبريي وتغرّي وانتفى أن يكون قال من هذا 
شيئًا؛ فقال حييى: يا أمري املؤمنني إْن كان صادقًا فليحلف بام ُأحّلفه؛ فأمره هارون أن حيلف.

فقال له: قْل برأين اهللّ من حوله وقّوته ووكلني إىل حويل وقّويت، إْن كنت قلت هاتني 
القصيدتني.

)1( املعقبون 3/ 414.
)2( يف األصل: ابن إسامعيل.

)3( يف األصل: عبد اهللّ.
)4( قال املحّقق: عمر بن فرج الرخجي: من أعيان الكّتاب يف أّيام املأمون وإىل أّيام املتوّكل كان شديد الكره 

للعلويني.
)5( انظر )أخبار َفّخ(/ 103 104.
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قال: ايش هذه من األيامن؟ أنا أحلف باهللّ الذي ال إله إالَّ هو، وهو حيّلفني بيشء ما 
أدري ما هو.

فأمره هارون أْن حيلف، فحلف، فام أتى عليه إالَّ ثالثًا حّتى مات، فأمر هارون أن 
ُيدفن؛ فُدفن فانخسَف القرب، ثّم سّوي ثانية فانخسف القرب، ثّم سّوي ثالثة فانخسف 

القرب، فأمر هارون أْن ترضب عليه َخْيمة، فام زالت مرضوبة عىل قربه.

ثّم دفع حييى إىل مرسور، فكان يسأل عن خربه، فقال له يومًا: انظر ما يصنع؟ فنظر، 
فخذ  قدرنا،  نعم هذه  فقال:  مدينّية، فوصف صفتها،  أو  عربية  له  قدرًا  يطبخ  هو  فإذا 
القدر  فأخذ  قدرك،  من  َأْطِعْمنا  املؤمنني  أمري  لك  يقول  له:  فقل  إليه،  واذهب  غضارة 
يلعق  جعل  حّتى  فأكلها  واخلبز،  باملائدة  هارون  فدعى  هبا،  فجاء  الغضارة  يف  فأفرغها 
ِزْدنا، فقال مرسور: واهللّ يا أمري املؤمنني ما خلَّف يف  أصابعه، ثّم قال: ارجع إليه فقل 
القدر شيئًا، قال: فاذهب إليه فقل له: ليفرخ مّهك وروعك فإّنه ال بأس عليك، فرجعُت 
إليه فأخربته بام قال، فقال حييى: وكيف يفرخ روعي وأنا أعلم أّنه قاتيل؟ فرجعت إىل 
هارون، فقال: ما قال لك؟ فأخربُته، قال: فاذهب فضّيق عليه، فذهبت فجعلته يف بيت 
ليس فيه طعام وال رشاب، ثّم جئته بعد أّيام فإذا هو يف حمرابه يصيّل، فأخربُت هارون، 
فقال: فعل اهللّ بك َغَشْشتني، فحلفُت أيّن ما فعلت، قال: فاذهب ففّتشه، فجئته فامتنع 
فيها سمن فنزعناها، وخرجُت وسددُت  فإذا َتت باطن قدمه َشْكوٌة  فاستعنُت عليه، 
عليه، ثّم أخربُت هارون، وتركته أّيامًا، ثّم جئته أنظر ما حاله، فإذا هو مّيت يف حمرابه، 

فأخربت هارون، فذكر نحو القّصة التي ذكرناها آنفًا)1(.

)1( املصدر السابق/ 114 116.
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4. اأبو املكارم اأ�سرف بن حمّمد بن اأبي �سجاع حمّمد بن اأحمد بن حمزة بن احل�سن بن 

القا�سم بن حمزة بن احل�سن بن عليِّ بن عبيد الّل بن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س بن 

عليِّ بن اأبي طالب.

قال النسفي: السّيد اإلمام األجل صدر اإلسالم واملسلمني قطب اإلمامة يف العاملني 
ملك علامء الرشق والصني، ولد يف رجب سنة ثامن وسّتني وأربعامئة. قال: أخربين هو، 
فقال: أخربنا الشيخ اإلمام أبو احلسن عيلُّ بن أمحد بن حمّمد الصنديل النيسابوري، قال: 
حّدثنا أبو عبد الرمحن حمّمد بن احلسن بن موسى السلمي إمالًء، قال: حّدثنا أبو العّباس 
حمّمد بن يعقوب األصّم، قال: أخربنا حمّمد بن عبد اهللّ بن عبد احلليم، قال: أخربنا أنس 
بن عياض عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حكيم بن حزام: أّنه سمع رسول اهلل صىلَّ 

فىل، َواْبدْأ بمن َتُعول«)1(. اهلل عليه وآله يقول: »اليُد الُعليا خرٌي من اليد السُّ

وذكره البيهقي كنقيب لسمرقند، قال: كان قبل ذلك مقّدم سادات سمرقند وبالد ما 
وراء النهر، السّيد األجل اإلمام األرشف جالل الدنيا والدين، ملك اإلسالم واملسلمني، 
قطب اإلمامة يف العاملني، سلطان علامء الرشق وسادات الصني، أبو الوّضاح، وقيل: أبو 
شجاع أرشف)2( بن حمّمد بن أيب شجاع حمّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن ]حمّمد 
بن احلسني بن[)3( عيلِّ بن عبيد اهللّ بن ]احلسن بن[ عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب 

طالب عليهام السالم)4(.

)1( القند يف ذكر علامء سمرقند/ 93، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 135.
)2( قال املحّقق: ذكره الرازي يف الشجرة املباركة/ 188، والقايض املروزي يف الفخري/ 172، قال: منهم 
السّيد اإلمام أبو املعايل بسمرقند أرشف ابن السّيد اإلمام أيب الوّضاح حمّمد بسمرقند ابن أيب شجاع هذا.

)3( قال املحّقق: ما بني املعقوفتني ساقطة من مجيع النسخ.
)4( لباب األنساب 2/ 618.
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أقول: هناك بعض االختالف يف ترتيب األسامء مقارنة بام ورد يف القند للنسفي/93.

٥. جعفر بن عليِّ بن احل�سني الرّقي النحوي املعروف بالإبراهيمي العّبا�سي العلوي.

ذكره العمري من أبناء القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن 
أيب طالب عليهم السالم، قال: رآه شيخنا أبو احلسن النّسابة، وروى عنه)1(.

أقول: املرتجم له مل يذكر يف املعاجم الرجالية، فهو مهمل.

٦. احل�سن بن احل�سني بن عليِّ بن عبيد الّل بن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س ابن 

اأمري املوؤمنني عليِّ بن اأبي طالب.

يف  عنبة  ابن  وقال  املجدي،  يف  العمري  احلسن  أبو  ذكره  كّمونة:  الرّزاق  عبد  قال 
العمدة: قربه ببلخ، وذكره الشيخ حمّمد األردبييل )جامع الرواة 1 / 193( أّنه يروي عن 

أيب احلسن عليه السالم )2(.

7. اأبو حمّمد احل�سن الأكرب بن عبيد الّل بن العّبا�س ال�سهيد بن عليِّ بن اأبي طالب.

كان حمّدثًا جلياًل، وعاش سبعًا وسّتني سنة)3(، مرقده يف احلّلة)4( من العراق.

)1( املجدي يف األنساب/ 235 236، هتذيب األنساب/ 286.
)2( مشاهد العرتة الطاهرة/ 55 56.

)3( رّس السلسلة العلوية/ 90، املجدي/ 231، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 299 عن )املعقبون من آل 
أيب طالب 3/ 397(.

)4( الدرر البهّية يف تاريخ املدحتية/ 62، 64، مزارات أهل البيت عليهم السالم/ 91 ط1.
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8. اأبو القا�سم حمزة بن احل�سن بن عبيد الّل بن اأبي الف�سل العّبا�س عليه ال�سالم)1(.

قال الشيخ عبد اهللّ املامقاين: ]كنيته أبو القاسم، قال يف عمدة الطالب)2(: وكان يشّبه 
ُيعطى  بخّطه:  املأمون  توقيع  السالم، خرج)3(  عليهام  أيب طالب  بن  املؤمنني عيلِّ  بأمري 
محزة بن احلسن لشبهه بأمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم مئة ألف درهم. 

انتهى[)4()5(.

الرجالية، فهو مهمل،  يذكر يف معامجنا  مل  املعنون ممّن  البحث:  وقد جاء يف حصيلة 
لكن َمْن روى عنه من أجاّلء الرواة، فالرواية قوّية جّدًا.

9. اأبو َيعلى اأو اأبو الـقا�سم حمزة بن القا�سم بن عليِّ بن حمزة ال�سبيه ابن احل�سن بن 

عبيد الّل بن العّبا�س ال�سهيد ابن عليِّ بن اأبي طالب العلوي العّبا�سي الرازي)6()7(.

روى عنه: احلسني بن إبراهيم بن أمحد بن هاشم املؤّدب، وأمحد بن حمّمد ابن السناين، 
قَّاق، وعيلُّ بن أمحد بن موسى، وأمحد بن حمّمد  وعيلُّ بن أمحد بن حمّمد)8( بن عمران الدَّ

فاتته  التي  األسامء  من  الكتاب  آخر  يف  ثراه  طاب  املصنّف  استدركه  مّما  هو  املعقوفتني  بني  وما  العنوان   )1(
ترمجتها تت عنوان خامتة اخلامتة 3/ 123، ومل يتّمها؛ إذ مل يِف عمره الرشيف بذلك.

)2( عمدة الطالب/ 358، ]الدّر املنثور/ 480 ].
)3( يف املصدر: أخرج، وما هنا أظهر.

)4( املعنون مهمل، مل يرد يف املجاميع الرجالية.
)5( تنقيح املقال 24/ 204 برقم: 1353.

)6( بفتح الياء أو ضّمها.
)7( حاوي األقوال يف معرفة الرجال316/1، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 450 برقم: 240.

)8( الدّرة البهّية يف تاريخ املدحتية/ 67 فيه عيلُّ بن أمحد بن عمران الدّقاق، مل يذكر )حمّمد(.
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بن اهليثم العجيل، وعبد اهللّ بن حمّمد الصائغ، وعيلُّ بن عبد اهللّ الوّراق، وأبو احلسن عيلُّ 
بن عمر املعروف باحلاجي، وأبو عبد اهللّ احلسني بن أمحد العلوي املحّمدي، وأمحد بن 
عيلِّ بن احلسني بن زنجويه، وبكر بن عبد اهللّ بن حبيب، وعبد الكريم بن حمّمد، وأبو 

املفّضل، وعبد اهللّ بن احلسني بن حمّمد، واحلسني بن أمحد بن شيبان.

وروى عن: جعفر بن حمّمد بن مالك الفزاري الكويف، وحمّمد بن إسامعيل الربمكي، 
قَّاق، وحمّمد بن حييى العّطار،  وحمّمد بن عبد اهللّ بن عمران الربقي، واحلسن بن َمتِّيل الدَّ
وجعفر بن حمّمد احلسني، وعبد العظيم بن عبد اهللّ العلوي، واحلسن بن حمّمد بن مجهور، 

وعيلِّ بن إبراهيم بن هاشم.

قال النجايش: محزة بن القاسم بن عيلِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن 
عيلِّ بن أيب طالب ]عليهم السالم[، أبو يعىل ثقة، جليل القدر، من أصحابنا، كثري احلديث.

له كتاب َمْن روى عن جعفر بن حمّمد عليهام السالم من الرجال، وهو كتاب حسن، 
وكتاب التوحيد، وكتاب الزيارات واملناسك، كتاب الرّد عىل حمّمد بن جعفر األسدّي، 
القاسم  بن  محزة  عن  الَقالنيِِسّ  حمّمد  بن  عيلُّ  حّدثنا  قال:  اهللّ،  عبيد  بن  احلسني  أخربنا 

بجميع كتبه)1(. وكذا قال الشيخ عيل القهپائي)2(.

الرجالية  املوسوعة   ،102 الشيعة/ 101  برقم: 364، فهرست أسامء مصنّفي  النجايش/ 140  )1( رجال 
امليرّسة 1/ 312 قال: روى عنه الصدوق يف العلل مع الواسطة، له مزار معروف قرب احلّلة، جامع الرواة 
1/ 283 ُثّم ذكر أّنه روى عن سعد بن عبد اهللّ روى عنه التلُعكربي إجازة، وذكره السّيد حسن الصدر 
املوسوي األصفهاين يف ثقات الرواة 1/ 380، يكنّى أبا عمرو هاشمي عّبايس، روى عنه التلُعكربي مل 
/ 466. محزة بن القاسم العلوي العّبايس، يروي عن سعد بن عيلٍّ أّنه روى عنه التلُعكربي إجازة. قال 
املؤّلف: ظاهر املريزا رمحه اهلل أّنه يرى االّتاد بني العناوين املتقّدمة. وقال املامقاين 1/ 376 بعد اإلشارة 

إىل ما نقلناه عن )مل( من العناوين: وحيتمل اّتادمها....
)2( جممع الرجال 2/ 240 241.
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والشيخ عّباس القمي)1( وأضاف: ويعلم من كلامت العلامء واألسانيد أّنه من علامء 
الغيبة الصغرى، وكان معارصًا لوالد الصدوق عيلِّ بن بابويه، رضوان اهللّ عليهم أمجعني.

كتب  له  تتعّرض  مل  هذا  الَقالنيِِس  حمّمد  بن  عيلَّ  إنَّ  اخلوئي:  القاسم  أبو  السّيد  قال 
الرجال، نعم ذكروا أّن عيلَّ بن حمّمد القالنيس من أصحاب اجلواد عليه السالم، لكنّه 
غري هذا جزمًا؛ فإّن هذا يروي عنه النجايش بواسطة شيخه احلسني بن عبيد اهللّ، فيكون 
عيلُّ بن حمّمد يف طبقة التلُعكربي طبعًا، وعليه فالظاهر أّن َمْن ترمجه النجايش مّتحد مع 
َمْن ذكره الشيخ يف رجاله، واملراد بالعّباس يف كالمه أّنه من ولد العّباس بن عيلِّ بن أيب 

طالب عليهم السالم وذلك لتوصيفه بالعلوي.

ُثّم إّن قرب هذا يبعد عن احلّلة قريبًا من أربعة فراسخ، وهو مزار معروف)2(.

كـذا ذكـره السـّيد مصطفـى بن احلسـني التفـريش)3( عن النجـايش)4(، وكـذا ذكره 
العاّلمـة يف اخلالصـة)5(، إالَّ أّنـه سـقط مـن القلـم اسـم عيلٍّ عليـه السـالم، حيث قال 

العّبـاس بـن أيب طالب.

وذكره حمّمد بن احلسن الطويس، قال: محزة بن القاسم العلوي العّبايس يروي عن 

)1( منتهى اآلمال يف تواريخ النبّي واآلل 1/ 267.
)2( معجم رجال احلديث 6/ 275 ذكره برقم: 4056.

)3( نقد الرجال 2/ 167 168 برقم: 1708.
)4( رجال النجايش 140 برقم: 364.

)5( اخلالصة/ 53 برقم: 3، وفيها: )... ابن عبد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم(، ويف 
النسخة اخلّطية منها: )... ابن عبيد اهللّ بن العّباس بن أيب طالب(.
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عليهم  األئّمة  عن  يرِو  مل  فيَمْن   ،)2( إجازة  التلُعكربي)1(  عنه  روى  اهللّ،  عبد  بن  سعد 
السالم، ُثّم فيه: محزة بن القاسم، يكنّى أبا عمرو، هاشمي عّبايس، روى عنه التلعكربي، 

فيَمْن مل يرِو عن األئّمة عليهم السالم، والظاهر أّنام واحد)3(.

قال السّيد حمّمد صادق بحر العلوم:... من ولد أيب القاسم محزة بن احلسن بن عبيد 
اهللّ بن العّباس عليه السالم عيلُّ بن محزة الفقيه، وعيلٌّ هذا هو جّد أيب يعىل احلمزة بن 
القاسم بن عيلٍّ املدفون يف جنوب احلّلة ما بني الفرات ودجلة، وقربه إىل اآلن معروف 

يزار وعليه قّبة...)4(.

وعن الشيخ حمّمد حرز الدين قال: احلمزة الغريب: أبو يعىل محزة بن القاسم بن عيلِّ 
بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب أمري املؤمنني 
عند  اجلنوبية  الفيحاء  )احلّلة(  قرى  إحدى  )املزيدية(  قرية  قرب  مرقده  السالم.  عليهام 

قبائل )البو سلطان(.

)1( قال حمّمد حرز الدين يف مراقد املعارف/ 38: )تل ُعكرب بضّم العني: موضع عند ُعْكرب، يقال له: التّل، 
ينسب إليه أبو حفص عمر بن حمّمد التلعكربي، ويعرف بالتيّل، وهو موضع يف ُعْكرَباء، وُعْكرَباء: اسم 
يفني وَأَوانا، بينهام وبني بغداد عرشة فراسخ، والنسبة إليها ُعكربي  َجْيل قرب رَصِ ُبليدة من نواحي الدُّ

وُعكرباوي(، وقيل فيها شعرًا:
ــرا  ــك ع ــَة  ــنـ ــديـ مـ ــا  ــ ي ِك  درُّ ــة فــــوَق الـــّثـــَرىهللِ  ــن أيـــا خـــيـــاَر مــدي
أرى فلقد  ــَرى  ــُق ال ُأّم  ال  كنِت  ــَرىإْن  ــِق وال الــســاحــِة  ـــاَب  أرب أهليِك 

عن )معجم البلدان 2: 406(، الكنى واأللقاب 2/ 111.
)2( رجال الطويس/ 424 برقم: 6104، حاوي األقوال يف معرفة الرجال 1/ 316 عن النجايش 140 برقم 
الطويس/  الشيخ  ورجال   ،10 اخلالصة/  عىل  الثاين  الشهيد  وحوايش   ،3 برقم   53 واخلالصة   ،364

468 برقم 39، تكملة أمل اآلمل 2/ 547، )تح( د. حسني عيل حمفوظ.
)3( نقد الرجال 2/ 168.

)4( رّس السلسلة العلوية/ 92 قّدم له وعّلق عليه العاّلمة السّيد حمّمد صادق بحر العلوم.
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وهو اليوم مشّيد بارز يزار، ويقصده الزائرون وأرباب احلوائج يف التوّسل إىل)1( اهللّ 
تعاىل عند قربه.

كان أبو يعىل من علامء اإلمامية الثقات األجاّلء، ومن مشايخ اإلجازة ورواة احلديث، 
ذكره علامء الرجال بكّل ثناء وإطراء عليه بالعلم والورع والَوثاقة....

ويف تعليقة اهلامش ذكر مصدرين آخرين، قال:

أ. يف )نزهة احلرمني()2(: أبو يعىل محزة بن القاسم بن عيلِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد 
اهللّ بن العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم.

هو أبو يعىل الثقة اجلليل، قربه يف اجلزيرة جنوب احلّلة بني دجلة والفرات، له مزار 
السّيد  الكاظم، وهو غلط، وأظهره  إّنه قرب محزة بن  معروف، وكانت األعراب تقول: 

مهدي القزويني أّنه أبو يعىل.

ممّا  القاسم، قربه  بن  يعىل  أبو  القزويني: محزة  للسّيد مهدي  النجاة(  ويف )فلك  ب. 
يقرب من قرية املزيدية من أعامل احلّلة السيفية.

يعىل  أبو  احلّلة(:  علامء  )قبور  يف  املؤّلف(  نجل  عيّل  الشيخ  الوالد  )رسالة  ويف  ج. 
احلمزة بن القاسم، قربه جمّلل ُشّيدت عليه قّبة بارزة مرتفعة البناء، بنيت بالقايش األزرق 
املشّجر، حيوط قربه صحن مزدحم بالزائرين، يقصده املرىض واملصابون ليايل اجلمعات 
بكثرة، حّتى يكون حول قربه يف بعض اجلمعات خلق كثري، ويف سنة )1339هـ( ُأنشئ 
بناء مرقده والقّبة املوجودة اليوم، قد سعى يف بنائها عّداي آل جريان رئيس قبيلة )آلبو 

)1( يف األصل )إليه(.
)2( للسّيد حسن الصدر الكاظمي/ 79.
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يف  جهده  بذل  وممّن  الطائلة،  املصاريف  بذلوا  فقد  والوجوه.  التّجار  وبعض  سلطان( 
البناء جابر الكريمي مدير ناحية )احلمزة( وقد أّرخ هذا البناء الشيخ جاسم احليّل ببيتني 

من الشعر، ومدح فيهام جابر الكريمي بقوله:

ــبــاب ب وقـــــويف  عـــى  ــلــمــنــي  ت ــاال  ــراه ــى األمــــــاُك َلـــْثـــَم ث ــمــنّ ــت ت

أّرْخ الــفــضــل  ــزة  ــم حل ــاٌب  ــ ب بناها()1(هــي  باخللود  الكرس  )جابر 

سنة )1339هـ(

أّما الشيخ عّباس القّمي فقال يف معرض حديثه عن )أيب يعىل اجلعفري(: ُثّم اعلم أّنه 
غري أيب يعىل العّبايس العلوي؛ فإّنه محزة بن القاسم بن عيلِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ 
بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب، أبو يعىل ثِقة، جليل القدر، من أصحابنا، كثري احلديث، 
له كتاب )َمْن روى عن جعفر بن حمّمد عليهام السالم من الرجال( وهو كتاب حسن، 

كذا عن )جش(.

وذكره الشيخ: أّنه يروي عن سعد بن عبد اهللّ، ويروي عنه التلُعكربي إجازة.

)قلت( والقول للشيخ القّمي: وهو املدفون يف جنوب احلّلة قرب القرية املزيدية من 
قرى احلّلة، وقد ذكر شيخنا صاحب املستدرك يف احلكاية اخلامسة واألربعني عن كتابه 
جنّة املأوى ِقّصَة ترّشف السّيد السند العاّلمة السّيد مهدي القزويني بلقاء موالنا احلّجة، 

وأّنه صلوات اهللّ عليه بنّي ذلك القرب.

العّبايس أحد علامء اإلجازة وأهل  العلوي  القاسم  بن  يعىل محزة  أيب  وقال: هو قرب 

)1( مراقد املعارف 1/ 268 270، مزارات أهل البيت عليهم السالم وتارخيها/ 91 92.
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احلديث، وقد ذكره أهل الرجال يف كتبهم، وأثنوا عليه بالعلم والورع)1(.

وذكره الشيخ القمي كذلك يف سفينة البحار)2(.

وعن العاّلمة: )محزة( بن القاسم بن عيلِّ بن محزة بن احلسن بن عبد ]عبيد[ اهللّ بن 
العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم، أبو يعىل ثِقة، جليل القدر، من أصحابنا، 

كثري احلديث، له كتاب )َمْن روى عن جعفر بن حمّمد من الرجال()3(.

وعـن ابـن داود احلـيّل: محـزة بـن القاسـم بـن عيلِّ بـن محـزة العلـوي العّبـايس، أبو 
يعـىل )جـش( ثِقـة، جليـل القدر، مـن أصحابنـا، كثـري احلديـث)4(، وكذا قال الشـيخ 

حمّمـد تقي التسـرتي)5(.

وجاء ذكره يف كتاب )املراقد واملقامات يف كربالء(: ذكره عبد األمري القرييش تت 
عنوان )َوْهٌم( وذلك للتمييز بني مرقده ومرقد عامد الدين الطويس املشهدي املدفون يف 

كربالء يف حمّلة العّباسية )باب طويريج()6(.

أّما الشيخ املفيد فقد ذكره يف األمايل، وفيه روى عن الصادق جعفر بن حمّمد عليهام 

)1( الكنى واأللقاب 1/ 182 183.
)2( سفينة البحار 1/ 779.

)3( رجـال العاّلمـة احليّل/ 53 مصّححة عىل نسـخة العاّلمة السـّيد حمّمد صادق بحـر العلوم ط2 1381هـ 
1961م، جامـع الـرواة 1/ 283 قـال:.. محـزة بـن القاسـم، يكنّـى أبا عمرو، هاشـمي عّبـايس، روى 

عنـه التلُعكربي.
)4( تقي الدين احلسن بن عيلِّ بن داود احليّل 1/ 85 حّققه وقّدم له العاّلمة السّيد حمّمد صادق آل بحر العلوم.

)5( قاموس الرجال 4/ 45 برقم: 2461.
)6( احلاّج عبد األمري القرييش/ 78 79.
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السالم حديث ُأمِّ سلمة املتعّلق باستشهاد احلسني عليه السالم)1(.

وقال الشيخ حمّمد بن إسامعيل املازندراين: محزة بن القاسم بن عيلِّ بن محزة بن احلسن 
بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم، أبو يعىل، ثِقة، جليل القدر، 
من أصحابنا، كثري احلديث، له كتاب )َمْن روى عن جعفر بن حمّمد عليهام السالم من 

الرجال()2(... ُثّم يذكر مصادره.

ثِقة،  العلوي،  َيعىل  بأيب  املعروف  قال:  نسبه  أن ذكر  بعد  الصدر  السّيد حسن  وعن 
جليل القدر، من أصحابنا. له تاريخ )َمن روى عن أيب عبد اهللّ الصادق عليه السالم من 

الرجال()3(. وهو يف طبقة ثقة اإلسالم الكليني، يروي عنه التلعكربي إجازة)4(.

وذكره الشيخ عبد الواحد املظّفر، قال: أبو يعىل الفقيه، اجلليل القدر، العظيم اخلطر 
والشأن، كان من أعالم العلامء، وأعيان الفقهاء، ومن صلحاء األُّمة، ومن األولياء، وعباد 
اهللّ الصاحلني، وهو صاحب املرقد املعروف باإلمام احلمزة، أو محزة الغريب يف نواحي 
اهلاشمية، الناحية املعروفة باملدحتية، مرقده فيها مشّيد، ومزاره مشهور يقصد بالزيارة، 
وتنذر له النذور، وتظهر فيه الكرامات، وهو قريب من مزار القاسم ابن اإلمام موسى 
بن جعفر ومحزة عليهم السالم، له مصنّفات عىل مذهبنا مذهب اإلمامية، وروايات عن 
أئّمتنا، فيعد رمحه اهلل من عظامء شيعة آل حمّمد، وأعيان حمّدثيهم، ذكره علامؤنا ومدحوه.

تاريخ  موجز  يف  ما  عىل  ومركزها  احلّلة،  نر  ضفاف  عىل  قرى  جمموعة  واملدحتية: 

)1( حمّمد بن حمّمد بن النعامن العكربي البغدادي امللّقب بالشيخ املفيد/ 166.
)2( منتهى املقال 3/ 138 139.

)3( تكملة أمل اآلمل 2/ 547 )تح( د. حسني عيل حمفوظ.
)4( تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم/ 257.
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ولد  من  احلمزة  قرب  فيها  التي  محزة  اإلمام  قرية  احلسني  الرّزاق  لعبد  العراقية  البلدان 
العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم..إلخ. 

ساكنه  إىل  يشري  اإلمام  هذا  ومرقد  قوله:  إىل  انتهى  أن  إىل  احلسني  وصف  ذكر  ُثّم 
بالعظمة، ويرمز إىل منزلته عند اهللّ بام يظهر عنده من الكرامات )الشارة( التي رّكزت له 
احلرمة العظيمة يف نفوس العشائر املحيطة به، حّتى لّقبوه العّباس الثاين، يعنون به: جّده 
العّباس شهيد الطف؛ لكثرة ما يظهر عنده من الكرامات، ومن أراد زيارته قصده من 

احلّلة، أو من قضاء اهلاشمية، وهي إليه أقرب)1(.

وذكره املريزا عبد اهللّ أفندي األصبهاين، قال: السّيد اجلليل أبو يعىل محزة بن القاسم 
بن عيلِّ بن محزة بن احلسن بن عبد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم، 
العّبايس  العّبايس، وتارًة بأيب يعىل  العلوي  العّبايس، وتارًة بأيب يعىل  املعروف بأيب يعىل 
علامء  أورده  وقد  يعىل،  بأيب  املعروفني  العلامء  سادة  قدماء  من  واحد  وهو  اهلاشمي، 

الرجال يف كتبهم.

ُثّم ذكر أسامء العلامء الذين ذكروه. وعّلق عىل كتاب الردِّ عىل حمّمد بن جعفر األسدي 
املنسوب إىل أيب يعىل.

ُثّم قال: واعلم أّن أبا يعىل هذا ليس بالرشيف أيب يعىل اهلاشمي العّبايس الذي كان 
من  هو  نعم  القدماء،  من  السّيد  وهذا  املتأّخرين،  من  ألّنه  املرتىض؛  السّيد  تالمذة  من 

أسباط هذا السّيد كام ال خيفى، فالحظ)2(.

)1( موسوعة بطل العلقمي 3/ 397 398.
)2( رياض العلامء وحياض الفضالء 2/ 209 211.
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وقد تباينت املصادر يف كون أيب يعىل هذا أعقب أم مل يكن من املعقبني، فقد جاء يف 
كتاب مراقد املعارف للشيخ حمّمد حرز الدين: أّن علامء النسب والنّسابني أمجعوا عىل أّن 

محزة املكنّى بأيب يعىل املدفون قرب احلّلة... مل يعقب)1(.

قال:  )الفهرست(  يف  الدين  منتجب  الشيخ  عن  األنوار)2(  بحار  صاحب  ذكر  بينام 
السّيد اجلليل الثقة إسامعيل بن حيدر بن محزة العلوي العّبايس صالح حمّدث روى عنه 

أيضًا املفيد عبد الرمحن.

ويرى املامقاين أنَّ إسامعيل بن حيدر إّنام هو حفيد أيب يعىل، وقد ذكره يف كتابه تنقيح 
املقال قال: إّن محزة هذا الذي هو جّد إسامعيل، هو أبو يعىل احلمزة بن القاسم بن عيلِّ بن 
احلمزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم)3(. وكذا 

قال السّيد مهدي الرجائي)4(. وقد مضت ترمجة إسامعيل بن حيدر بن أيب يعىل.

أقول: ولعظم شأنه وما حباه اهللّ تعاىل به من كرامات لعاّمة الناس كان ممّن يداوم عىل 
زيارته الرئيس العراقي السابق أمحد حسن البكر حيث شفي بربكة هذا العلوي املبارك 

من مرض خطري.

أّما عبد الرضا عوض صاحب كتاب )الدّرة البهّية يف تاريخ املدحتية()5(. فقد ذكر 
عدد الذين تعّرضوا لذكر أيب يعىل احلمزة بن القاسم من كبار علامء الرجال واملحّدثني 

)1( مراقد املعارف/ 57، اهلامش.
)2( بحار األنوار 102/ 126، األمرية ط2 1432هـ.

)3( تنقيح املقال 10/ 76 برقم: 2264.
)4( املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 118 برقم: 89.

)5( الدّرة البهّية يف تاريخ املدحتية/ 34 73.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

28

عىل النحو التايل)1(:

املتوّف  الغضائري  اهللّ  نقاًل عن احلسني بن عبيد  املتوّف سنة )450هـ(  النجايش   .1
سنة )411هـ(، عن الَقالنيِِس يف كتابه )رجال النجايش(.

2. الوجيزة. امللحقة برجال العاّلمة احليّل )رجال العاّلمة احليّل / 53(.

3. وذكره املامقاين يف )تنقيح املقال 1 / 376، ومرآة الكامل / 237(.

4. وذكره الشيخ عّباس القّمي )ت359هـ( يف )الكنى واأللقاب 1 / 186( و)تفة 
األلباب يف نوادر آثار األصحاب/ 79(.

5. منتهى املقال يف أحوال الرجال / 132 أليب عيلٍّ احلائري.

الشيعة لعلوم اإلسالم / 257( و)نزهة  السّيد حسن الصدر يف )تأسيس  6. ذكره 
احلرمني يف عامرة املشهدين(.

7. رجال ابن داود. أليب حمّمد بن داود احليّل )ت740هـ(.

8. الوسيط. ملحّمد بن عيلٍّ األسرتابادي )ت1028هـ(.

9. إتقان املقال. ملحّمد طه نجف )ت1323هـ(.

10. جامع الرواة 1 / 83. ملحّمد بن عيلٍّ األردبييل احلائري.

11. وذكره السّيد أبو القاسم اخلوئي يف معجم رجال احلديث 6 / 276.

12. جممع الرجال 2 / 240. لعيلٍّ القهبائي.

)1( املصدر نفسه/ 73 77.
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13. نقد الرجال / 125. للسّيد مصطفى احلسيني التفريش.

14. النفحة العنربية )خمطوط(. للسّيد حّسون الرباقي.

15. بطل العلقمي. للشيخ عبد الواحد املظّفر.

16. زندگاين قمر بني هاشم. لعامد زاده حسني اإلصفهاين.

17. تفة العامل يف رشح خطبة املعامل. جلعفر بحر العلوم.

18. مراقد املعارف. للشيخ حمّمد حرز الدين )ت1365هـ(.

19. حديقة النسب. للشيخ الفتوين.

20. ثِقات الرواة 1 / 267. آلقا حسن املوسوي اإلصفهاين.

21. قاموس الرجال 3 / 434. ملحّمد تقي التسرتي.

22. ثِقات الرواة / 29. هلبة الدين الشهرستاين.

23. منتخب الرجال / 73. ملحّمد عيّل عبد العظيمي.

24. نتيجة املقال يف علم الرجال. ملحّمد حسن البارفرويش.

25. توضيح املقال يف علم الرجال. للماّل عيل كني.

26. تفة املقال يف علم الرجال. للسّيد حسني الربوجردي.

27. الرضائح واملزارات )خمطوط(. جلواد شرّب.

28. القول احلاسم يف أنساب بني هاشم. لعبد السّتار احلسني.

29. املثل األعىل يف ترمجة أيب َيعىل. ملحّمد عيل األُوردوبادي )ت1960م(، ]قال[: 



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

30

ومّلا كان )احلمزة( من رواة احلديث فقد تتّبع األُوردوبادي آثاره ومشاخيه والراوين عنه 
يف كتب رجال احلديث من املظاّن التارخيية املتخّصصة)1(.

30. مزارات أهل البيت / 91. ملحّمد حسني اجلاليل.

31. احلمزة والقاسم. للشيخ حسن اخلاقاين.

. لعبد الرّزاق املقّرم. 32. العّباس بن عيلٍّ

33. فلك النجاة. للسّيد مهدي القزويني )ت1300هـ(.

34. تّية أهل القبور باملأثور. حلسن صدر الدين العاميل )خمطوط(، الورقة 2، 3.

سنة  حمّرم   )1( يف  القاسم  بن  احلمزة  اإلمام  ولد  خمترصًا:  البهّية  الدّرة  يف  وجاء 
)203هـ(، وتويّف يف قرية املزيدية أواخر ذي احلّجة سنة )295هـ(، ونقل جثامنه إىل هذا 

املكان حيث وري.

احلديث؛  رواية  علم  واجتذبه  النبّوة،  بيت  معارف  من  ونل  املنّورة،  املدينة  يف  نشأ 
وبذلك ُعدَّ من أعالم الرشيعة األوائل، ُروي له عن جعفر الصادق، وموسى بن جعفر، 
وعيلِّ بن موسى الرضا، وعارص وسمع اإلمامني عليًا اهلادي واحلسن العسكري عليهم 

السالم أمجعني.

كان  القاسم،  بن  احلمزة  يعىل  أبا  اجلليل  السّيد  إّن  األُوردوبادي:  قال  دراسته:  وعن 
العرتة  علامء  وأحَد  الوحي،  بيت  أفذاذ  من  فّذًا  هاشم،  من  املجد  رسوات  من  أوحديًا 
الطاهرة. روى احلديث وأكثر، واختلف إليه العلامء لألخذ منه.. وقد أدرك ُأخريات القرن 
الثالث اهلجري وأّوليات القرن الرابع؛ ولذلك عقد له شيخنا العاّلمة الطهراين يف كتابه 

)1( عن مقّدمة رسالة )املثل األعىل( بقلم املحّقق الدكتور جودت القزويني.
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)نابغة الرواة يف رابعة املئات( ترمجًة ضافية، فهو من علامء الغيبة الصغرى. ومن كّل ذلك 
يستظهر أّنه يف طبقة ثِقة اإلسالم حمّمد بن يعقوب الكليني رمحه اهلل املتوّف سنة )329هـ(.

وأبو يعىل من رجال الرواية واحلديث، وقد ذكره علامء الرجال واحلديث واإلجازة 
يف مؤّلفاهتم، وأثنوا عليه بام يستحّقه من الثناء.

ويذكر مّلا وقعت الفتنة بعد وفاة اإلمام أيب حمّمد العسكري )صلوات اهللّ عليه(، ووقع 
الفحص والطلب عىل بيت اإلمامة ونسائه وجواريه حذاِر وجود البقّية منه، أو وجود 
امرأة حامل منهّن، فتلد أحدًا من العلوّيني، فعند ذلك حصلت الكريمة ُأمُّ اإلمام املنتظر 
(، وتعّهد عبيد اهللّ بن  عليهام السالم يف بيت عبيد اهللّ ابن عّم اإلمام احلمزة )حمّمد بن عيلٍّ

حمّمد الكريمَة ُأمَّ إمام األُّمة احلّجة )عّجل اهللّ تعاىل فرجه الرشيف(... إلخ)1(.

اأحاديث اأبي َيعلى حمزة بن الـقا�سم العلوي العّبا�سي)2(

1. األمايل للشيخ الصدوق: حّدثنا احلسني بن إبراهيم بن أمحد بن هشام املؤّدب، قال: 
حّدثنا محزة بن القاسم العلوي العّبايس، قال: حّدثنا جعفر بن حمّمد بن مالك الفزاري 
الكويف، قال: حّدثنا سليامن بن  الزّيات  يزيد  الكويف، قال: حّدثنا حمّمد بن احلسني بن 
أمري  )ُسِئل  قال:  ُنباتة،  بن  األصبغ  عن  طريف  بن  سعد  حّدثنا  قال:  املروزي،  حفص 
املؤمنني عيلُّ بن أيب طالب عليهام السالم عن عّلة دفنه لفاطمة بنت رسول اهللّ صىلَّ اهلل 

العلوية/  السلسلة  رّس  انظر:  وفاته،  احلمزة7 يف ذكرى  اإلمام  منشورات سادن  الرضا عوض عن  )1( عبد 
92 اهلامش يف امرأة صاحب العرص عجل اهلل فرجه الرشيف. انتهى. أقول: أّما أمر ُأّم صاحب العرص فقد 
حصلت )جلست( يف دار أيب عبداهللّ حمّمد بن عيل بن محزة بن احلسن بن عبيداهللّ بن العّباس، كام يف رجال 

النجايش/ 347 348 برقم: 938.
)2( املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 451 466.
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حضوَرهم  َكِرَهت  قوم  عىل  ساخطة  كانت  »إّنا  السالم:  عليه  فقال  لياًل،  وآله  عليه 
جنازَتا، وحراٌم عىل من يتوالّهم أْن يصّي عىل أحد من ولدها«()1(.

ناين، قال: حّدثنا محزة بن القاسم العلوي  2. معاين األخبار: حّدثنا أمحد بن حمّمد السِّ
العّبايس، قال: حّدثنا جعفر بن حمّمد بن مالك الفزاري، قال: حّدثنا حمّمد بن احلسني 
بن زيد)2( الزّيات، قال: حّدثنا حمّمد بن سنان، قال: حّدثنا زياد بن املنذر عن سعيد بن 
جبري عن عائشة، قالت: قال رسول اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله: »عيٌّ سّيد العرب«. فقلت: 
يارسول اهللّ ألست سّيد العرب؟ قال: »أنا سّيد ولد آدم، وعيٌّ سّيد العرب«. قلت: وما 

ضت طاعُته كام افُتِضت طاعتي«)3(. السّيد؟ قال: »َمْن افُتِ

الدّقاُق، قال: حّدثنا  3. معاين األخبار)4(: حّدثنا عيلُّ بن أمحد بن حمّمد بن عمران 
محزة بن القاسم العلوي العّبايس، قال: حّدثنا جعفر بن حمّمد بن مالك الكويف الفزاري، 
زياد األزدي، عن  بن  قال: حّدثنا حمّمد  الزّيات،  زيد  بن  بن احلسني  قال: حّدثنا حمّمد 
قول  عن  )سألته  قال:  السالم،  عليهام  حمّمد  بن  جعفر  الصادق  عن  عمر،  بن  املفّضل 

بعض  هناك  واحلقيقة  ح37.   209  /43 األنوار  بحار  ح9،   524  523 الصدوق/  للشيخ  األمايل   )1(
األنوار  بحار  وهي:  املؤّلف،  اعتمدها  والتي  الرجائي  السّيد  اعتمدها  التي  النسخة  بني  ما  االختالف 

الطبعة الثانية )1432هـ 2011م( األمرية للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت لبنان.
)2( يف )املحّدثون من آل أيب طالب( 1/ 452 ]زيد] وكان يف املصدر يزيد، واألصوب كام يأيت يف احلديث 

التايل )زيد(.
)3( معاين األخبار 1/ 90، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 452 ح588 عن معاين األخبار/ 103، ح2.

336 ح57، املحّدثون من آل   335 116، كامل الدين 2/   111 )4( النّص ملّفق من الشيخ الصدوق 1/ 
أيب طالب 1/ 452 456 ح589 وفيه هتذيب ملا جاء يف معاين األخبار من فواصل وتسليم عىل األنبياء 
وغريها، اخلصال 1/ 285 290، يف أبواب اخلمسة، رقم احلديث 84 ولكنّه ذكر احلديث عن طريق عيلِّ 
بن أمحد بن موسى، قال: حّدثنا محزة بن القاسم العلوي العّبايس، قال: حّدثنا جعفر بن حمّمد بن مالك 

الكويف الفزاري...
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»هي  قال:  الكلامت؟  هذه  ما  بَِكلِمَات{)1(  رَبُّهُ  إِبْرَاهِيمَ  ابَْتَلى  }وَإِْذ  وجّل:  عّز  اهللّ 
الكلامت التي تلّقاها آدم، من رّبه، فتاب عليه، وهو أّنه قال: يا رّب، أسألك بحّق حمّمد 
، فتاب اللّ عليه، إّنه هو التّواب الرحيم«. وعيٍّ وفاطمة واحلسن واحلسني إالَّ ُتبَت عَيَّ

»يعني:  قال:  }َفَأتَمَّهُنَّ{  بقوله:  وجّل  عّز  يعني  فام  اهللّ،  رسول  بن  يا  له:  فقلت 
أمتهّن إىل القائم عليه السالم اثنا َعَشَ إمامًا، تسعة من ولد احلسني عليه السالم«.

قال املفّضل: فقلت له: يا بن رسول اهللّ، فأخربين عن قول اهللّ عّز وجّل: }وَجَعََلهَا 
َكلِمًَة بَاقِيًَة فِي عَقِِبهِ{)2( قال: »يعني بذلك: اإلمامة، جعلها اللّ يف َعِقب احلسني إىل 

يوم القيامة«.

ولد  دون  احلسني  ولد  اإلمامة يف  فكيف صارت  اهللّ،  بن رسول  يا  له:  فقلت  قال: 
عليه  فقال  اجلنّة؟  أهل  شباب  وسّيدا  وِسبطاه،  اهللّ،  رسول  ولدا  مجيعًا  ومها  احلسن، 
النبّوة يف صلب  اللّ  أَخَوين، فجعل  نبّيني مرسلني  »إّن موسى وهارون كانا  السالم: 
هارون دون صلب موسى ول يكن ألحد أْن يقول: ِلَ فعل اللّ ذلك؛ فإّن اإلمامة ِخالفة 
اللّ عّز وجّل، ليس ألحد أْن يقول: ِلَ جعلها اللّ يف صلب احلسني دون صلب احلسن؛ 

ألّن اللّ تبارك وتعاىل هو احلكيم يف أفعاله }اَل يُسَْأُل عَمَّا يَْفعَُل وَهُمْ يُسَْأُلونَ{«.

وما  آخُر،  وجٌه  َفَأتَمَّهُنَّ{  بَِكلِمَات  رَبُّهُ  إِبْرَاهِيمَ  ابَْتَلى  }وَإِْذ  تعاىل:  اهللّ  ولقول 
ذكرناه أصله.

واالبتالء عىل رضبني: أحدمها: مستحيل عىل اهللّ تعاىل ذكره، واآلخر: جائز، فأّما ما 

)1( سورة البقرة، اآلية: 124.
)2( سورة الزخرف، اآلية: 28.
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يستحيل فهو أن خيتربه ليعلم ما تكشف األّيام عنه، وهذا ما ال يصلح)1(؛ ألّنه عّز وجّل 
يبتليه به، فيكون  يبتليه حّتى يصرب فيام  أْن  عاّلم الغيوب. والرضب اآلخر من االبتالء 
ما يعطيه من العطاء عىل سبيل االستحقاق، ولينظر إليه الناظر، فيقتدي به، فُيْعَلُم من 
حكمة اهللّ عّز وجّل أّنه مل َيِكل أسباب اإلمامة إالَّ إىل الكايف املستقّل الذي كشفت األّيام 

عنه خربه.

فأّما الكلامت فمنها: ما ذكرناه.

مََلُكوتَ  إِبْرَاهِيمَ  ُنِري  }وََكَذلِكَ  وجّل:  عّز  اهللّ  قول  وذلك  اليقني،  ومنها: 
السَّمَاوَاتِ وَاْلَرِْض وَلِيَُكونَ مِنَ الْمُوقِنِنيَ{)2(.

الكواكب  إىل  نظر  حّتى  التشبيه  عن  وتنزهيه  وتوحيده  بارئه،  بِِقدم  املعرفة  ومنها: 
ثّم  حُمِدثه،  عىل  وبحدثه،  حدثه  عىل  منها  واحد  كلِّ  بُأفول  فاستدّل  والشمس،  والقمر 
ِعلُمه عليه السالم بأّن احلكم بالنجوم خطأ يف قوله عّز وجّل: }َفنََظرَ نَْظرَةً فِي النُّجُوِم 
* َفَقاَل إِنِّي سَقِيمٌ{)3(، وإّنام قّيده اهللّ سبحانه بالنظرة الواحدة؛ ألّن النظرة الواحدة ال 
قال ألمري  مّلا  وآله  اهلل عليه  النبيِّ صىلَّ  بداللة قول  الثانية  النظرة  بعد  إالَّ  اخلطأ  ُتوِجب 

املؤمنني عليه السالم: »يا عي، أّول النظرة لك، والثانية عليك وال لك«.

بِيهِ  ومنهـا: الشـجاعة، وقد كشـفت األّيـام عنه بداللـة قوله عـّز وجـّل: }إِْذ َقـاَل لَِ
تِي َأنُْتمْ َلهَا عَاكُِفونَ * َقاُلوا وَجَدْنَا َآبَاءَنَا َلهَا عَابِدِينَ * َقاَل َلَقدْ  مَاثِيُل الَّ وََقوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّ
ُكنُْتـمْ َأنُْتـمْ وََآبَاؤُُكـمْ فِـي َضـلٍَل مُِبـنيٍ * َقاُلـوا َأِجْئَتنَـا بِالْحَـقِّ َأمْ َأنْتَ مِـنَ اللَّعِِبنيَ * َقاَل 

)1( يف نسخة ثانية: يصّح.
)2( سورة األنعام، اآلية: 75.

)3( سورة الصافات، اآلية: 88 89.
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رِْض الَّـذِي َفَطرَهُـنَّ وََأنَـا عََلـى َذلُِكمْ مِنَ الشَّـاهِدِينَ *  بَـل رَبُُّكـمْ رَبُّ السَّـمَاوَاتِ وَاْلَ
ـهِ َلَكِيـدَنَّ َأصْنَامَُكـمْ بَعْـدَ َأنْ ُتوَلُّـوا مُدْبِِريـنَ * َفجَعََلهُـمْ جُـَذاًذا إاِلَّ َكِبـرًا َلهُمْ  وَتَاللَّ
هُـمْ إَِليْـهِ يَرِْجعُـونَ{)1(. ومقاومـُة الرجـل الواحـد ُألوفـًا مـن أعـداء اهللّ عـّز وجّل  َلعَلَّ

متاُم الشـجاعة.

ثّم احللم ُمَضّمن معناه يف قوله عّز وجّل: }إِنَّ إِبْرَاهِيمَ َلحَلِيمٌ َأوَّاهٌ مُنِيبٌ{)2(.

ثّم السخاء، وبيانه يف حديث ضيف إبراهيم املكرمني.

ثّم العزلة عن أهل البيت والعشرية ُمَضّمن معناه يف قوله: }وََأعَْتِزُلُكمْ وَمَا تَدْعُونَ 
هِ{)3( اآلية. مِنْ دُوِن اللَّ

واألمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكر، بيان ذلـك يف قوله عـّز وجـّل: }يَـا َأبَـتِ لِمَ 
تَعْبُـدُ مَـا اَل يَسْـمَعُ وَاَل يُبْصِـرُ وَاَل يُْغنِـي عَنْـكَ شَـيًْئا * يَـا َأبَـتِ إِنِّـي َقـدْ جَاءَنِـي مِـنَ الْعِْلـِم مَـا َلمْ 
يَْأتِـكَ َفاتَِّبعْنِـي َأهْـدَِك صِرَاًطـا سَـِويًّا * يَـا َأبَـتِ اَل تَعْبُـدِ الشَّـيَْطانَ إِنَّ الشَّـيَْطانَ َكانَ 
لِلرَّحْمَـنِ عَصِيًّـا * يَـا َأبَـتِ إِنِّـي َأخَـافُ َأنْ يَمَسَّـكَ عَـَذابٌ مِـنَ الرَّحْمَـِن َفَتُكـونَ 

لِلشَّـيَْطاِن وَلِيًّـا{)4(.

ودفع السّيئة باحلسنة، وذلك مّلا قال له أبوه: }َأرَاغِبٌ َأنْتَ عَنْ َآلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ َلئِنْ 
َلمْ تَنَْتهِ َلَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا{)5( فقال يف جواب أبيه: }سَلَمٌ عََليْكَ سََأسَْتْغفِرُ 

)1( سورة األنبياء، اآلية: 52 58.
)2( سورة هود، اآلية: 75.

)3( سورة مريم، اآلية: 48.
)4( سورة مريم، اآلية: 42 45.

)5( سورة مريم، اآلية: 46.
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َلكَ رَبِّي إِنَّهُ َكانَ بِي حَفِيًّا{)1(.

يُْطعِمُنِي  هُوَ  وَالَّذِي   * يَهْدِيِن  َفهُوَ  خََلَقنِي  }الَّذِي  قوله:  يف  ذلك  بيان  والتوّكل، 
وَيَسْقِنيِ * وَإَِذا مَِرْضتُ َفهُوَ يَشْفِنيِ * وَالَّذِي يُمِيُتنِي ُثمَّ يُحِْينيِ * وَالَّذِي َأْطمَعُ َأنْ يَْغفِرَ 

لِي خَطِيَئتِي يَوْمَ الدِّيِن{)2(.

وََألْحِْقنِي  حُْكمًا  لِي  هَبْ  }رَبِّ  قوله:  يف  الصاحلني  إىل  واالنتامء  احلكم  ثّم 
وال  وجّل،  عّز  اهللّ  بحكم  إالَّ  حيكمون  ال  الذين  بالصاحلني  يعني  بِالصَّالِحِنيَ{)3( 
حيكمون باآلراء واملقاييس حّتى يشهد له من يكون بعده من احلجج بالصدق، بيان ذلك 
يف قوله: }وَاجْعَْل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي اْلَخِِرينَ{)4( أراد يف هذه األُّمَة الفاضلَة، 
فأجابه اهللّ، وجعل له ولغريه من أنبيائه لساَن صدق يف اآلخرين، وهو: عيلُّ بن أيب طالب 

عليهام السالم، وذلك قوله: }وَجَعَْلنَا َلهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا{)5(.

واملحنة يف النفس حني ُجِعَل يف املنجنيق، وُقِذَف به يف النار، ثّم املحنة يف الولد حني 
ُأِمَر بذبح ابنه إسامعيل، ُثّم املحنة باألهل حني خّلص اهللّ حرمته من عرارة)6( الِقبطي 
يف اخلرب املذكور يف هذه الِقّصة، ثّم الصرب عىل سوء ُخُلق سارة، ُثّم استقصار النفس يف 

الطاعة يف قوله: }وَاَل ُتْخِزنِي يَوْمَ يُبْعَُثونَ{)7(.

)1( سورة مريم، اآلية: 47.
)2( سورة الشعراء، اآلية: 78 82.

)3( سورة الشعراء، اآلية: 83.

)4( سورة الشعراء، اآلية: 84.
)5( سورة مريم، اآلية: 50.

)6( يف اخلصال: عزازة.
)7( سورة الشعراء، اآلية: 87.
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ثّم النزاهة يف قوله: }مَا َكانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَاَل نَصْرَانِيًّا وََلكِنْ َكانَ حَنِيًفا 
مُسْلِمًا وَمَا َكانَ مِنَ الْمُشِْركِنيَ{)1(.

هِ  ثّم اجلمع ألرشاط الكلامت يف قوله: }إِنَّ صَلَتِي وَُنسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّ
رَبِّ الْعَاَلمِنيَ * اَل شَِريكَ َلهُ وَبَِذلِكَ ُأمِرْتُ وََأنَا َأوَُّل الْمُسْلِمِنيَ{)2( فقد مجع يف قوله: 
)حمياي وممايت هلل( مجيع أرشاط الطاعات كّلها حّتى ال يعزب عنها عازبة، وال يغيب عن 

معانيها غائبة.

ثّم استجاب اهللّ عّز وجّل دعوَته حني قال: }رَبِّ أَِرنِي َكيْفَ ُتحِْيي الْمَوْتَى{)3( 
وهذه آية متشاهبة، معناها: أّنه سأل عن الكيفية، والكيفيُة من فعل اهللّ عّز وجّل، متى 
مل يعلمها العامل مل يلحقه عيب، وال َعَرَض يف توحيده نقص، فقال اهللّ عّز وجّل: }َقاَل 
مَلْ  َأَو  منهم:  واحد  ُسِئل  متى  به  آمن  َمْن  عام)5(  رشط  هذا  بََلى{)4(  َقاَل  ُتؤْمِنْ  َأوََلمْ 
تؤمن؟ وجب أن يقول: بىل كام قال إبراهيم، ومّلا قال اهللّ عّز وجّل جلميع أرواح بني آدم: 
}َأَلسْتُ بِرَبُِّكمْ َقاُلوا بََلى{)6( كان أّول من قال: بىل حمّمد صىلَّ اهلل عليه وآله، فصار 
بسبقه إىل )بىل( سّيد األّولني واآلخرين، وأفضل النبّيني واملرسلني. فمن مل جيب عن هذه 
ةِ  املسألة بجواب إبراهيم فقد رغب عن مّلته، قال اهللّ عّز وجّل: }وَمَنْ يَرَْغبُ عَنْ مِلَّ

إِبْرَاهِيمَ إاِلَّ مَنْ سَفِهَ نَْفسَهُ{)7(.

)1( سورة آل عمران، اآلية: 67.
)2( سورة األنعام، اآلية: 162 163.

)3( سورة البقرة، اآلية: 260.

)4( سورة البقرة، اآلية: 260.
)5( يف نسخة ثانية: عاّمة.

)6( سورة األعراف، اآلية: 172.
)7( سورة البقرة، اآلية: 130.
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الصاحلني  من  أّنه  العاقبة  يف  له  شهادته  ثّم  الدنيا،  يف  إّياه  وجّل  عّز  اهللّ  اصطفاُء  ثّم 
الصَّالِحِنيَ{)1(  َلمِنَ  اْلَخِرَةِ  فِي  وَإِنَّهُ  الدُّنْيَا  فِي  اصَْطَفيْنَاهُ  }وََلَقدِ  وجّل:  عّز  قوله  يف 
والصاحلون هم: النبيُّ واألئّمة صلوات اهللّ عليهم أمجعني اآلخذون عن اهللّ أمره ونيه، 
وامللتمسون للصالح من عنده، واملجتنبون للرأي والقياس يف دينه يف قوله عّز وجّل: 

}إِْذ َقاَل َلهُ رَبُّهُ َأسْلِمْ َقاَل َأسَْلمْتُ لِرَبِّ الْعَاَلمِنيَ{)2(.

بَنِيهِ  إِبْرَاهِيمُ  بِهَا  }وَوَصَّى  ثّم اقتداء من بعده من األنبياء عليهم السالم به يف قوله: 
هَ اصَْطَفى َلُكمُ الدِّينَ َفلَ تَمُوُتنَّ إاِلَّ وََأنُْتمْ مُسْلِمُونَ{)3(. وَيَعُْقوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّ

َة إِبْرَاهِيمَ  ويف قوله عّز وجّل لنبّيه صىلَّ اهلل عليه وآله: } ُثمَّ َأوْحَيْنَا إَِليْكَ َأِن اتَِّبعْ مِلَّ
حَنِيًفا وَمَا َكانَ مِنَ الْمُشِْركِنيَ{)4(.

َقبُْل{)5(  الْمُسْلِمِنيَ مِنْ  هُوَ سَمَّاُكمُ  إِبْرَاهِيمَ  َأبِيُكمْ  َة  }مِلَّ ويف قوله عّز وجّل: 
الدنيا واآلخرة.  األُّمة من جهة مصالح  إليه  ممّا تتاج  مأخوذة  اإلمام  واشرتاط كلامت 
أّن من  لُيعَلُم  تبعيض؛  ُذرِّيَّتِي{)6( )من( حرف  }وَمِنْ  السالم:  إبراهيم عليه  وقول 
أّنه  املسلمني؛ وذلك  َمْن ال يستحّقها هذا من مجلة  َمْن يستحّق اإلمامة، ومنهم  الذّرية 
أّن  الذي ليس بمعصوم، فصّح  أو للمسلم  للكافر  باإلمامة  إبراهيم  يستحيل أن يدعو 
عن  بالبعد  خواّصًا  صاروا  إّنام  واخلواصُّ  املؤمنني،  خواّص  عىل  وقع  التبعيض  باب 

)1( سورة البقرة، اآلية: 130.
)2( سورة البقرة اآلية: 131.

)3( سورة البقرة، اآلية: 132.
)4( سورة النحل، اآلية: 123.

)5( سورة احلج، اآلية: 78.
)6( سورة البقرة، اآلية: 124.
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املعصوم هو اخلاّص  ثّم   ، الكبائر صار من مجلة اخلواّص أخصَّ َمن اجتنب  ثّم  الكفر، 
األخّص، ولو كان للتخصيص صورة أربى عليه جلعل ذلك من أوصاف اإلمام. وقد 
سّمى اهللّ عّز وجّل عيسى من ذّرية إبراهيم، وكان ابَن ابنته من بعده، ومّلا صّح أّن ابن 
البنت ذّرية، ودعا إبراهيم لذّريته باإلمامة، وجَب عىل حمّمد صىلَّ اهلل عليه وآله االقتداُء 
به يف وضع اإلمامة يف املعصومني من ذّريته َحْذَو النعل بالنعل بعد ما أوحى اهللّ عّز وجّل 
ولو  اآلية،  حَنِيًفا{  إِبْرَاهِيمَ  َة  مِلَّ اتَِّبعْ  َأِن  إَِليْكَ  َأوْحَيْنَا  }ُثمَّ  بقوله:  عليه  وحكم  إليه 
ةِ إِبْرَاهِيمَ إاِلَّ مَنْ سَفِهَ نَْفسَهُ{  خالف ذلك لكان داخاًل يف قوله: }وَمَنْ يَرَْغبُ عَنْ مِلَّ
جّل نبيُّ اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله عن ذلك، فقال اهللّ عّز وجّل: }إِنَّ َأوَْلى النَّاِس بِِإبْرَاهِيمَ 
ذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهََذا النَِّبيُّ وَالَّذِينَ َآمَنُوا{)1( وأمري املؤمنني عليه السالم أبو ذّرية النبيِّ صىلَّ  َللَّ
اهلل عليه وآله، ووضُع اإلمامة فيه ووضُعها يف ذّريته املعصومني بعده، وقوُله عّز وجّل: 
الِمِنيَ{)2( يعني)3( بذلك: أّن اإلمامة ال تصُلُح ملن قد عبد وثنًا أو  }اَل يَنَاُل عَهْدِي الظَّ
صناًم، أو أرشك باهللّ َطْرَفَة عني وإْن أسلم بعد ذلك. والظلُم وضع اليشء يف غري موضعه، 
َلُظْلمٌ عَظِيمٌ{)4( وكذلك ال  الشِّرَْك  }إِنَّ  الظلم الرّشك، قال اهللّ عّز وجّل:  وأعظم 
يصُلُح لإلمامة َمْن)5( قد ارتكب من املحارم شيئًا صغريًا كان أو كبريًا، وإْن تاب منه بعد 
، فإذًا ال يكون اإلمام إالَّ معصومًا، وال ُتعَلُم  ذلك، وكذلك ال ُيقيم احلدَّ َمْن يف جنبه حدٌّ

)1( سورة آل عمران، اآلية: 68.
)2( سورة البقرة، اآلية: 124.

)3( يف نسخة ثانية: عني.
)4( سورة لقامن، اآلية: 13.

)5( يف نسخة ثانية: ال تصلح اإلمامة ملن.
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عصمة)1( إالَّ بنّص اهللّ عزَّ وجلَّ عليه عىل لسان نبّيه صىلَّ اهلل عليه وآله؛ ألّن العصمة 
ليست يف ظاهر اخللقة فرُتى كالسواد والبياض وما أشبه ذلك، فهي مغّيبة ال تعرف إالَّ 

بتعريف عاّلم الغيوب عّز وجّل)2(.

قَّاق رمحه اهلل، قال: حّدثنا أبو  4. التوحيد: حّدثنا عيلُّ بن أمحد بن حمّمد بن عمران الدَّ
القاسم العلوي عن حمّمد بن إسامعيل الربمكي، قال: حّدثنا احلسني بن احلسن، قال: 
اهللّ  السالم: )خلق  ضا عليه  للرِّ قلت  قال:  بن عرفة،  بن عيسى عن حمّمد  حّدثنا حمّمد 
األشياء بالقدرة، أم بغري القدرة؟ فقال: »ال جيوز أن يكون خلق األشياء بالقدرة؛ ألّنك 
إذا قلت: خلق األشياء بالقدرة فكأّنك قد جعلت القدرة شيئًا غريه، وجعلتها آلة له 
هبا خلق األشياء، وهذا رشك. وإذا قلت: خلق األشياء بقدرة، فإّنام تصفه أّنه جعلها 

باقتدار عليها وقدرة، ولكن ليس هو بضعيف، وال عاجز، وال حمتاج إىل غريه«()3(.

قَّاق رمحه اهلل، قال: حّدثنا أبو  5. التوحيد: حّدثنا عيلُّ بن أمحد بن حمّمد بن عمران الدَّ
القاسم العلوي، قال: حّدثنا حمّمد بن إسامعيل الربمكّي، قال: حّدثنا احلسني بن احلسن، 
قال: حّدثني إبراهيم بن هاشم القّمي، قال: حّدثنا العّباس بن عمرو الُفَقيمي عن هشام 
بن احلكم يف حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد اهللّ عليه السالم، فكان من قول أيب عبد 
يكونا  أو  قوّيني،  يكونا قديمني  أن  اثنان من  إّنام  له: »ال خيلو قولك:  السالم  اهللّ عليه 
ضعيفني، أو يكون أحدمها قوّيًا واآلخر ضعيفًا. فإْن كانا قوّيني، فِلَم ال يدفع كلُّ واحد 

)1( يف نسخة ثانية: عصمته.
)2( معاين األخبار 1/ 111 116، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 452 456 وفيه هتذيب ملا جاء يف معاين 

األخبار من فواصل وتسليم عىل األنبياء وغريها.
)3( التوحيد/ 140 ح12، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 456 ح590 عن التوحيد.
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منهام صاحبه، ويتفّرد بالتدبري؟! وإْن زعمت أّن أحدمها قوّي واآلخر ضعيف ثبت أّنه 
يكونا  أن  من  خيُل  مل  اثنان،  إّنام  قلت:  وإن  الثاين.  يف  الظاهر  للعجز  نقول  كام  واحد، 
مّتفقني من كلِّ جهة، أو ُمفرِتقني من كلِّ جهة، فلاّم رأينا اخللق منتظاًم، والفلك جاريًا، 
واختالف الليل والنهار والشمس والقمر، دّل صّحة األمر والتدبري وائتالف األمر عىل 

أّن املدّبر واحد.

ثّم يلزمك إن اّدعيت اثنني، فالبّد من فرجة بينهام حّتى يكونا اثنني، فصارت الفرجة 
ثالثًا بينهام، قدياًم معهام، فيلزمك ثالثة، فإن اّدعيت ثالثة لزمك ما قلنا يف االثنني حّتى 

يكون بينهم فرجتان، فيكون مخسًا، ثّم يتناهى يف العدد إىل ما ال ناية يف الكثرة«.

قال هشام: فكان من سؤال الزنديق أْن قال: فام الدليل عليه؟ قال أبو عبد اهللّ عليه 
السالم: »وجود األفاعيل التي دّلت عىل أّن صانعًا صنعها، أال ترى أّنك إذا نظرت إىل 

بناء مشّيد مبني، علمت أّن له بانيًا، وإن كنت ل تر الباين ول تشاهده«.

قال: فام هو؟ قال: »هو يشء بخالف األشياء، اْرِجْع بقويل »يشء« إىل إثبات معنًى، 
وأّنه يشء بحقيقة الشيئية، غري أّنه ال جسم وال صورة، وال ُيَّس وال جُيَّس، وال ُيدَرك 

باحلواّس اخلمس، ال تدركه األوهاُم، وال تنقصه الدهور، وال يغرّيه الزمان«.

قال السائل: فنقول: إّنه سميع بصري؟ قال: »هو سميع بصري، سميع بغري جارحة، 
وبصري بغري آلة، بل يسمع بنفسه، ويبرص بنفسه، ليس قويل: إّنه يسمع بنفسه ويبرص 
بنفسه، أّنه يشء، والنفس يشء آخر، ولكن أردت عبارة عن نفيس إذ كنت مسؤوالً 
ولكن  بعض،  له  منه  الكّل  أّن  ال  بكّله،  يسمع  وأقول:  سائاًل.  كنت  إذ  لك  وإفهامًا 
أّنه السميع البصري  أردت إفهامًا لك والتعبري عن نفيس، وليس مرجعي يف ذلك إالَّ 
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العال اخلبري، بال اختالف الذات، وال اختالف املعنى«.

»هو الرّب، وهو املعبود، وهو  قال السائل: فام هو؟ قال أبو عبد اهللّ عليه السالم: 
إىل معنى هو  أْرِجُع  ألٍف الٍم هاٍء، ولكنّي  إثباَت هذه احلروِف  »اللّ«  اللّ، وليس قويل 
يشٌء خالُق األشياِء وصاُنعها، وقعت عليه هذه احلروُف، وهو املعنى الذي يسّمى به اهللّ 

والرمحُن والرحيُم والعزيُز، وأشباُه ذلك من أسامئه، وهو املعبود جّل وعّز«.

قال السائل: فإّنا مل نجد موهومًا إالَّ خملوقًا، قال أبو عبد اهللّ عليه السالم: »لو كان 
ذلك كام تقول لكان التوحيد عنّا مرتفعًا؛ ألّنا ل ُنكلَّف أن نعتقد غرَي موهوم، ولكنّا 
من  والبّد  خملوق،  فهو  ومتّثله  احلواسُّ  جتده  فام  ُمدَرك،  باحلواّس  موهوم  كلُّ  نقول: 
إثبات صانع األشياء، خارٍج من اجلهتني املذمومتني: إحدامها النفيُّ إذ كان النفيُّ هو 
اإلبطاَل والعدَم، واجلهة الثانية التشبيه إذ كان التشبيه من صفة املخلوق الظاهر التكيب 
إليه  منهم  املصنُوِعني، واالضطراُر  لوجود  الصانع  إثبات  من  بّد  يكن  فلم  والتأليف 
أثبَت أّنم مصنوعون، وأّن صانعهم غريهم، وليس مثلهم إذ كان مثلهم شبيهًا هبم يف 
ظاهر التكيب والتأليف، وفيام جيري عليهم من حدوثهم بعد أن ل يكونوا، وتنّقلِهم 
من صغر إىل كَِب، وسواد إىل بياض، وقّوة إىل ضعف، وأحوال موجودة ال حاجة لنا 

إىل تفسريها لثباتا ووجودها«.

َأُحّده  »ل  السالم:  اهللّ عليه  أبو عبد  قال  أثبتَّ وجوده،  إذ  فقد حَدْدُته  السائل:  قال 
ولكن َأْثَبتُُّه إذ ل يكن بني اإلثبات والنفي منزلة«.

قال السائل: فله إّنية ومائّية؟ قال: »نعم، ال يثبت اليشء إالَّ بإّنية ومائّية«.

قال السائل: فله كيفّية؟ قال: »ال؛ ألّن الكيفّية جهة الصفة واإلحاطة، ولكن البّد 
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من اخلروج من جهة التعطيل والتشبيه؛ ألّن من نفاه أنكره ورفع ربوبّيته وأبطله، ومن 
شّبهه بغريه فقد أثبته بصفة املخلوقني املصنوعني الذين ال يستحّقون الربوبية، ولكن 
البّد من إثبات ذات بال كيفّية ال يستحّقها غريه، وال يشارك فيها، وال ياط هبا، وال 

َيعلُمها غرُيه«.

قال السائل: فيعاين األشياَء بنفسه؟ قال أبو عبد اهللّ عليه السالم: »هو أجّل من أن 
يعاين األشياء بمبارشة ومعاجلة؛ ألّن ذلك صفة املخلوق الذي ال جييء األشياَء له إالَّ 

باملبارشة واملعاجلة، وهو تعاىل نافِذ اإلرادة واملشيئة فّعال ملا يشاء«.

ذلك  وليس  »نعم،  السالم:  عليه  اهللّ  عبد  أبو  قال  فله رضا وسخط؟  السائل:  قال 
عىل ما ُيوَجد يف املخلوقني، وذلك أّن الرضا والسخط ِدَخال يدُخل عليه، فينقله من 
حال إىل حال، وذلك صفة املخلوقني العاجزين املحتاجني، وهو تبارك وتعاىل العزيز 
الرحيم ال حاجة به إىل يشء ممّا خلق، وخلُقُه مجيعًا حمتاجون إليه، وإّنام خلق األشياء 

من غري حاجة وال سبب اختاعًا وابتداعًا«.

عليه  اهللّ  عبد  أبو  قال  اسَْتوَى{)1(  الْعَرِْش  عََلى  }الرَّحْمَنُ  فقوُلُه:  السائل:  قال 
من  خلقه،  من  بائن  العرش،  عىل  ُمْسَتْوٍل  هو  وكذلك  نفسه،  وصف  »بذلك  السالم: 
حُمَْتاز  العرش  أّن  العرش حاويًا له، وال  أْن يكون  العرش حاماًل له، وال  غري أن يكون 
}وَسِعَ  قال:  ما  العرش، ونقول من ذلك  العرش وممسك  نقول: هو حامل  له، ولكنّا 
ثّبته، ونفينا أْن يكون  ُكرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَااْلَرْضَ{)2( فثّبتنا من العرش والكريس ما 
العرش والكريس حاويًا له، أو يكون عزَّ وجلَّ حمتاجًا إىل مكان، أو إىل يشء ممّا خلق، بل 

)1( سورة طه، اآلية: 5.
)2( سورة البقرة، اآلية: 255.
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خلُقُه حمتاجون إليه«.

نحو  ختفضوها  أْن  وبني  السامء  إىل  أيديكم  ترفعوا  أْن  بني  الفرق  فام  السائل:  قال 
األرض؟ قال أبو عبد اهللّ عليه السالم: »ذلك يف علمه وإحاطته وقدرته سواٌء، ولكنّه 
َمْعِدن  العرش؛ ألّنه جعله  السامء نحو  إىل  أيديم  برفع  أولياءه وعباده  أمر  عّز وجّل 
الرزق، فثّبتنا ما ثّبته القرآن واألخبار عن الرسول صىلَّ الل عليه وآله حني قال: ارفعوا 

أيديكم إىل اللّ عّز وجّل، وهذا جُيِمع عليه فَِرق األُّمة كّلها«.

قال السائل: فمن أين أثبتَّ أنبياًء ورساًل؟ قال أبو عبد اهللّ عليه السالم: »إّنا مّلا أثبتنا 
أّن لنا خالقًا صانعًا متعاليًا عنّا وعن مجيع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكياًم، ل جَيُز أن 
هم وال  يشاهَده خلُقه، وال ُيالِمَسهم وال يالمُسوه، وال يبارشهم وال يبارشوه، وال ياجَّ
وه، فثبت أّن له سفراء يف خلقه وعباده يُدّلونم عىل مصاحلهم ومنافعهم، وما به  ياجُّ
بقاؤهم ويف تركه فناؤهم، فثبت اآلمرون والناهون عن احلكيم العليم يف خلقه، وثبت 
باحلكمة،  بني  األنبياء وصفوته من خلقه، حكامء مؤدَّ ين، وهم  له معبِّ أّن  عند ذلك 
مبعوثني هبا غري مشاركني للناس يف أحواهلم عىل مشاركتهم هلم يف اخللق والتكيب، 
ُمؤيَّدين من عند اللّ احلكيم العليم باحلكمة والدالئل والباهني، والشواهد من إحياء 
املوتى، وإبراء األكمه واألبرص، فال ختلو أرض اللّ من حّجة يكون معه علٌم يدّل عىل 

صدق مقال الرسول ووجوب عدالته«)1(.

قَّاق رمحه اهلل، قال: حّدثنا أبو  6. التوحيد: حّدثنا عيلُّ بن أمحد بن حمّمد بن عمران الدَّ
القاسم محزة بن القاسم العلوي، قال: حّدثنا حمّمد بن إسامعيل، قال: حّدثنا أبو سليامن 

459، ح591 عن )التوحيد وبحار   456 274 ح1، املحّدثون من آل أيب طالب 1/  التوحيد/ 267   )1(
األنوار(.
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داود بن عبد اهللّ، قال: حّدثني عمرو بن حمّمد، قال: حّدثني عيسى بن يونس، قال: كان 
تركت  له:  فقيل  التوحيد،  عن  فانحرف  البرصي،  احلسن  تالمذة  من  العوجاء  أيب  ابن 
إّن صاحبي كان خملِّطًا،  فقال:  له وال حقيقة،  فيام ال أصل  مذهب صاحبك، ودخلت 
مّكَة  فَقِدَم  عليه.  دام  مذهبًا  اعتقد  أعَلُمه  وما  باجلرب،  وطورًا  بالَقَدر،  طورًا  يقول  كان 
متّردًا وإنكارًا عىل َمْن حيّج، وكان يكره العلامُء مساءلَته إّياهم وجمالسته هلم؛ خلبث لسانه 

وفساد ضمريه، فأتى أبا عبد اهللّ عليه السالم؛ ليسأله، فجلس إليه يف مجاعة من نظرائه.

َيْسُعل،  أن  ُسَعال  به  بّد ملن كان  باألمانات، وال  املجالس  إّن  اهللّ،  أبا عبد  )يا  فقال: 
أفتأذن يل يف الكالم؟ فقال عليه السالم: »تكّلم بام شئت«، فقال: إىل كم تدوُسون هذا 
بالطُّوب واملدر، وهترولون  البيَت املرفوَع  الَبْيَدَر، وتلوذون هبذا احلجر، وتعبدون هذا 
ر علم أّن هذا فعل أّسسه غرُي حكيم  حوله هرولَة البعري إذا َنَفَر، إّن من فّكر يف هذا وقدَّ

وال ذي نظر، فقل؛ فإّنك رأس هذا األمر وسنامه، وأبوك ُأّسه ونظامه.

فلم  احلّق،  استوخم  قلبه  اهللّ وأعمى  أضّله  َمْن  »إّن  السالم:  اهللّ عليه  أبو عبد  فقال 
يستعذبه، وصار الشيطان وليَّه يورده مناهل اهللكة، ثّم ال يصدره، وهذا بيت استعبد اهللّ 
به)1( خلَقه؛ ليخترب طاعتهم يف إتيانه، فحّثهم عىل تعظيمه وزيارته، وجعله حملَّ أنبيائه، 
عىل  منصوٌب  غفرانه،  إىل  يؤّدي  وطريق  رضوانه،  من  شعبٌة  فهو  له،  للمصّلني  وقبلًة 
استواء الكامل، وجمتمِع العظمة واجلالل، خلقه اهللّ قبل دحو األرض بألفي عام، وَأَحقُّ 

َمْن ُأطِيَع فيام أمر، وانُتِهَي عاّم َنَى عنه وَزَجَر، اهللّ املنشُئ لألرواح والصور«.

فقال ابن أيب العوجاء: ذكرت يا أبا عبد اهللّ، فأحلت عىل غائب، فقال أبو عبد اهللّ 
أقرب من  وإليهم  َمْن هو مع خلقه شاهد،  »ويَلَك، كيف يكون غائبًا  السالم:  عليه 

)1( يف األصل )له( التوحيد/ 278.
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حبل الوريد، يسمع كالمهم، ويرى أشخاصهم، ويعلم أرسارهم؟«.

يف  يكون  كيف  السامء  يف  كان  إذا  أليس  مكان؟  كلِّ  يف  فهو  العوجاء:  أيب  ابن  فقال 
األرض، وإذا كان يف األرض كيف يكون يف السامء؟

مكان،  انتقل عن  إذا  الذي  املخلوق  »إّنام وصفَت  السالم:  عليه  اهللّ  عبد  أبو  فقال 
واشتغل به مكان، وخال منه مكان، فال يدري يف املكان الذي صار إليه ما حدث يف 
وال  مكان،  منه  خيلو  فال  ان،  يَّ الدَّ امللك  الشأن  العظيم  اللّ  فأّما  فيه،  كان  الذي  املكان 
باآليات  بعثه  والذي  مكان،  إىل  منه  أقرب  مكان  إىل  يكون  وال  مكان،  به  يشتغل 
قوله:  صّدقنا  رسالته،  لتبليغ  واختاره  بنرصه،  وأّيده  الواضحة،  والباهني  املحكمة، 
بأّن رّبه بعثه وكّلمه«. فقام عنه ابن أيب العوجاء، وقال ألصحابه: من ألقاين يف بحر هذا.

ويف رواية حمّمد بن احلسن بن أمحد بن الوليد رمحه اهلل: من ألقاين يف بحر هذا، سألتكم 
أن تلتمسوا يل مخرة، فألقيتموين عىل مجرة، قالوا: ما كنَت يف جملسه إالَّ حقريًا، قال: إّنه 

ابُن َمْن حلق رؤوس َمْن َتَرْوَن)1(.

العلوي،  القاسم  بن  7. اخلصال: حّدثنا عيلُّ بن أمحد بن موسى، قال: حّدثنا محزة 
قال: حّدثنا حمّمد بن عبد اهللّ بن عمران الربقي، قال حّدثنا حمّمد بن عيلٍّ اهلمداين عن عيلِّ 
بن أيب محزة، عن أيب عبد اهللّ وأيب احلسن، قاال: )لو قد قام القائم حلكم بثالث مل حيكم 
هبا أحد قبله: يقتل الشيخ الزاين، ويقتل مانع الزكاة، ويوّرث األَخ أخاه يف األَظِّلة()2(.

)1( التوحيد/ 277 279 ح4، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 459 461 ح592 عن التوحيد.
165 برقم: 223، بحار األنوار 52/ 489 ح2 األعلمي للمطبوعات ط1 )1429هـ(،  )2( اخلصال 1/ 
بشارة اإلسالم/ 246، املحّدثون 1/ 461 ح593 عن اخلصال/ 169 ح223. األَظِّلة: عامل الظالل، 

وهي: عامل األرواح، أو عامل املثال، أو عامل الذّر. مرآة العقول 5/ 154.
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العلوي،  القاسم  بن  8. اخلصال: حّدثنا عيلُّ بن أمحد بن موسى، قال: حّدثنا محزة 
قال: حّدثنا حمّمد بن العّباس بن بّسام، قال: حّدثنا حمّمد بن خالد بن إبراهيم السعدي، 
قال: حّدثنا احلسن بن عبد اهللّ اليامين، قال: حّدثنا عيلُّ بن العّباس املقرئ، قال: حّدثنا 
بن  اهللّ  عبد  عن  مهران،  بن  ميمون  عن  ُبْرَقان،  بن  جعفر  عن  النَّصيبي  عمرو  بن  مّحاد 
عّباس، قال: قام رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله فينا خطيبًا، فقال يف آخر خطبته: »مجع اللّ 
عّز وجّل لنا َعْشَ خصال ل جيمعها ألحد قبلنا، وال تكون يف أحد غرينا: فينا احلكم، 
والطَُّهور،  دق،  والصِّ والقصد،  جاعة،  والشَّ امحة،  والسَّ والنبّوة،  والعلم،  واحللم، 
العظمى،  واحُلّجة  األعىل،  واملثل  اهلدى،  وسبيل  التقوى،  كلمة  ونحن  والعفاف. 
إالَّ  احلّق  بعد  فامذا  باملوّدة  لنا  اللّ  أمر  الذين  ونحن  املتني،  واحلبل  الوثقى،  والعروة 

الضالل، فأّنى ترصفون«)1(.

العلوي  القاسم  بن  محزة  حّدثنا  قال:  موسى،  بن  أمحد  بن  عيلُّ  حّدثنا  اخلصال:   .9
حّدثنا  قال:  مُحَْيد،  بن  حمّمد  حّدثنا  قال  الكويف،  مالك  بن  جعفر  حّدثنا  قال:  العّبايس، 
بن  َعَباَية  قال: حّدثنا األعمش عن موسى بن طريف، عن  وس،  الُقدُّ بن عبد  اهللّ  عبد 
ِرْبعي، قال: قال عيلُّ بن أيب طالب عليه السالم: »ُأحاجُّ الناس يوم القيامة بسبع: إقام 
الصالة، وإيتاء الزكاة، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والقسم بالسوية، والعدل 

يف الرعية، وإقام احلدود«)2(.

10. اخلصال: حّدثنا أمحد بن حمّمد بن اهليثم الِعْجيل، وعبد اهللّ بن حمّمد الصائغ، وعيلُّ 
العلوي، قال: حّدثنا  القاسم  الوّراق ريض اهللّ عنهم، قالوا: حّدثنا محزة بن  بن عبد اهللّ 

)1( اخلصال 2/ 401 برقم: 14، املحّدثون 1/ 461.
)2( اخلصال 2/ 398 برقم: 53، املحّدثون 1/ 461 ح594 عن اخلصال.
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اِذي عن عيلِّ بن يوسف،  قَّاق، قال: حّدثنا أبو عبد اهللّ عيلُّ بن حمّمد الشَّ احلسن بن َمتِّيل الدَّ
عن حنان بن سدير، قال: سمعت أبا عبد اهللّ عليه السالم يقول: »َمْن حفظ عنّا أربعني 

حديثاً ِمن أحاديثنا يف احلالل واحلرام، بعثه اللّ يوم القيامة فقيهاً عاملًا ول يعّذبه«)1(.

قال:  العلوي،  القاسم  بن  الدين: حّدثنا عيلُّ بن حمّمد، قال: حّدثنا محزة  11. كامل 
ِمذي عن أيب احلسن  حّدثنا احلسن بن حمّمد الفاريس، قال: حّدثنا عبد اهللّ بن ُقدامة الرتِّ
وتعاىل،  تبارك  اللّ  أنزل  ما  بجميع  كفر  فقد  أربعة  يف  شّك  »َمْن  قال:  السالم،  عليه 

أحدها: معرفة اإلمام يف كّل زمان وأوان بشخصه ونعته«)2(.

12. ثواب األعامل: حّدثنا عيلُّ بن أمحد، قال: حّدثنا محزة بن القاسم العلوي رمحه 
اهلل، قال: حّدثنا حمّمد بن حييى العّطار، عّمن دخل عىل أيب احلسن، عيلِّ بن حمّمد اهلادي 
، قال: )دخلُت عىل أيب احلسن العسكري عليه السالم، فقال:  يَّ عليه السالم من أهل الرِّ
»أين كنت؟« قلُت: ُزرُت احلسني عليه السالم، قال: »أما إّنك لو ُزرَت قب عبد العظيم 

عندكم لكنت َكَمْن زار احلسني بن عيٍّ عليهام السالم«)3(.

عمر  بن  عيلُّ  احلسن  أبو  حّدثنا  قال:  حمّمد،  بن  سالمة  أخربنا  للنعامين:  الغيبة   .13
قال: حّدثنا  الرازي،  العّبايس  العلوي  القاسم  بن  قال: حّدثنا محزة  باحلَاِجي،  املعروف 
جعفر بن حمّمد احلسني، قال: حّدثنا ُعَبْيد)4( بن كثري، قال: حّدثنا أبو أمحد بن موسى 
ّقي، قال: )دخلُت عىل أيب عبد اهللّ جعفر بن حمّمد عليهام  األسدي عن داود بن كثري الرَّ

)1( اخلصال 2/ 502 503 برقم: 18، املحّدثون 1/ 461 ح595 عن اخلصال وبحار األنوار.
)2( كامل الدين 2/ 380 ح14، املحّدثون 1/ 461 462 ح596 عن كامل الدين وبحار األنوار.
)3( ثواب األعامل/ 126 127، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 462 ح597 عن ثواب األعامل.

)4( قال السّيد مهدي الرجائي يف البحار: حمّمد.
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عرضت  حاجة  فقلت:  عنّا؟«  ياداود  بك  أبطأ  الذي  »ما  يل:  فقال  باملدينة،  السالم 
تركُتُه  زيدًا  هبا عّمك  خّلفُت  فداك  ُجِعلُت  فقلت:  »َمْن خّلفت هبا؟«  فقال:  بالكوفة، 
راكبًا عىل فرس ُمتقلِّدًا سيفًا، ينادي بأعىل صوته: سلوين سلوين قبل أن تفقدوين، َفَبنْيَ 
جوانحي علم جّم، قد عرفُت الناسخ من املنسوخ، واملثاين والقرآن العظيم، وإيّن الَعَلم 

بني اهللّ وبينكم. فقال يل: »ياداود، لقد ذهبْت بك املذاهب«.

ثّم نادى: »يا سامعَة بَن مهران، ائتني بسّلة الرطب«، فأتاه بسّلة فيها رطب، فتناول 
منها ُرطبًة فأكلها، واستخرج النواة من فيه، فغرسها يف األرض، َفَفَلَقْت وأنبتت وأطلعت 
ٍة من َعْذق، فشّقها واستخرج منها َرّقًا)1( أبيَض، ففّضه  وأعذقت، فرضب بيده إىل ُبرْسَ
ودفعه إيّل، وقال: »اقرأه«، فقرأُته وإذا فيه سطران: السطر األّول: )ال إله إالّ اهللّ حمّمد 
يَوْمَ  هِ  اللَّ فِي كَِتاِب  عَشَرَ شَهْرًا  اثْنَا  هِ  اللَّ عِنْدَ  الشُّهُوِر  عِدَّةَ  }إِنَّ  اهللّ(، والثاين:  رسول 
عيلُّ  املؤمنني  أمرُي  الَْقيِّمُ{)2(  الدِّينُ  َذلِكَ  حُرُمٌ  َأرْبَعٌَة  مِنْهَا  وَاْلَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خََلقَ 
، جعفر بن  ، عيلُّ بن احلسني، حمّمد بن عيلٍّ ، احلسني بن عيلٍّ بن أيب طالب، احلسن بن عيلٍّ
 ، ، عيلُّ بن حمّمد، احلسن بن عيلٍّ حمّمد، موسى بن جعفر، عيلُّ بن موسى، حمّمد بن عيلٍّ

اخلََلُف احلّجة«.

أعلم  اهللّ  قلت:  هذا؟«  يف  هذا  كتب  متى  أتدري  داود،  »يا  السالم:  عليه  قال  ثّم 
ُلَق اللّ آدم بألفي عام«()3(. ورسوله وأنتم، فقال: »قبل أن خَيْ

ق: جلد رقيق يكتب فيه. )1( الرَّ
)2( سورة التوبة، اآلية: 36.

)3( الغيبة للنعامين/ 89 90 برقم: 18، بحار األنوار 36/ 488 ح10 )األمرية(، موسوعة كتب الغيبة 1/ 
55 56 ح18، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 463 ح598 عن الغيبة للنعامين وبحار األنوار.
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14. االختصاص: حّدثنا أبو عبد اهللّ احلسني بن أمحد العلوي املحّمدي، وأمحد بن 
عيلِّ بن احلسني بن زنجويه مجيعًا، قاال: حّدثنا أبو القاسم محزة بن القاسم العلوي، قال: 
، عن أيب معاوية الرضير، عن جمالد،  حّدثنا بكر بن عبد اهللّ بن حبيب عن َسُمَرَة بن عيلٍّ
عبي، قال: حّدثنا عبد اهللّ بن جعفر ذي اجلناحني، قال: مّلا جاء عيلَّ بن أيب طالب  عن الشَّ
ُكوين بمرص،  صلوات اهللّ عليه ُمَصاُب حمّمد بن أيب بكر، حيث قتله معاوية بن َخِديج السَّ
َجِزَع عليه َجَزعًا شديدًا، وقال: »ما أخلَق)1( مرَص أن ُيْذَهَب آخَر الدهر، فلوددُت أيّن 
األشرت،  فقلُت:  »َمن؟«  فقال:  جتد،  فقلت:  إليها«،  فوّجهته  هلا،  يصُلُح  رجاًل  وجدت 

قال: »اِْدُعُه يل«، فدعوته، فكتب له عهده، وكتب معه:

»بسم اللّ الرحن الرحيم، من عيِّ بن أيب طالب إىل املأل من املسلمني الذين غضبوا 
َب اجلوُر بأرواقه عىل الَبّ والفاجر)2(، فال حّق يستاح  لل حني ُعِصَ يف األرض، وَضَ
إليه، وال منكر يتناهى عنه. سالم عليكم، فإيّن أحد إليكم اللّ الذي ال إله إالَّ هو، أّما 
بعد فقد وّجهت إليكم عبدًا من عباد اللّ، ال ينام أّيام اخلوف، وال ينُكُل عن األعداء، 
حذار الدوائر، أشدَّ عىل الفّجار من حريق النار، وهو مالك بن احلارث األشت أخو 
وال  الرضيبة،  نايب)3(  ال  اللّ،  سيوف  من  سيف  فإّنه  وأطيعوا؛  له  فاسمعوا  َمْذِحج، 
كليل احلّد، فإْن أمركم أْن تنفروا فانفروا، وإْن أمركم أْن تقيموا فأقيموا، وإْن أمركم 
آثرتكم به عىل نفيس  ُيقِدُم وال يجُم إالَّ بأمري، وقد  فإّنه ال  أْن ُتِجموا فأحِجموا، 

)1( كذا يف البحار، ويف االختصاص )أحلق(.
)2( يف األصل: والبحر، ويوجد بعض االختالف زيادة أو نقصًا يف النسخة املعتمدة من قبل السّيد مهدي 
الرجائي عن التي اعتمدها املؤّلف. وكذلك عن نسخة املؤّلف )البحار ط2 1432هـ/ 2011م األمرية 

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت لبنان(.
)3( يف األصل: )يأيت(. والنايب: السيف الذي ال يقطع.
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لنصيحته لكم، وِشّدة َشكيَمته عىل عدّوكم، عصمكم رّبكم باهلدى، وثّبتكم باليقني«.

ولكن  وأصحابه،  معاوية  عليك  أخاف  فإيّن  اموة،  السَّ عىل  تأُخْذ  »ال  له:  قال  ثّم 
الطريق األعىل يف البادية حّتى خترج إىل َأْيَلَة، ثّم ساحْل مع البحر حّتى تأتيها«.

فخدمه  عّفان،  بن  عثامن  موىل  نافع  َصِحَبه  منها  وخرج  َأْيَلَة،  إىل  انتهى  فلاّم  ففعَل. 
وألطفه حّتى أعجبه شأُنه، فقال: ممّن أنت؟ قال: من أهل املدينة، قال: من أهّيم؟ قال: 
موىل عمر بن اخلّطاب، قال: وأين تريد؟ قال: مرص، قال: وما حاجُتك هبا؟ قال ُأريد 
أن أشبع من اخلبز، فإّنا ال نشبع باملدينة، فرّق له األشرُت وقال له: الزمني؛ فإيّن سُأصيبك 
بخبز. فلزمه حّتى بلغ الُقْلُزم، وهو من مرص عىل ليلة. فنزل عىل امرأة من ُجهينة، فقالت: 
أيُّ الطعام أعجُب بالعراق فُأعاجله لكم؟ قال: احليتان الطرية، فعاجلتها له، فأكل، وقد 
كان ظّل صائاًم يف يوم حاّر، فأكثر من رشب املاء، فجعل ال يروى، فأكثر منه حّتى َنِغَر، 

يعني: انتفخ بطنه من كثرة رشبه.

ه إالَّ العسُل. فدعا به ِمن ثقِله،  فقال له نافع: إّن هذا الطعام الذي أكلَت ال يقتل سمَّ
فلم ُيوَجد، فقال له نافع: هو عندي، فآتيك به؟ قال: نعم، فأتني به، فأتى رحله فَحارَض 
هبا، فأخذه املوُت من ساعته،  رشبًة من عسل بسّم قد كان معه، أعّده له، فأتاه هبا فرَشِ

وانسّل نافع يف ظلمة الليل، فأمر به األشرت أن ُيطَلَب، فُطِلَب فلم ُيَصب.

جرجة  بن  مسعود  له:  يقال  عني،  بمرص  ملعاوية  وكان  جعفر:  بن  اهللّ  عبد  قال 
]َرْجَرَجَة[، فكتب إىل معاوية هبالك األشرت، فقام معاوية خطيبًا يف أصحابه، فقال: إّن 
عليًا كان له يمينان: ُقطِعت إحدامها بصّفني، يعني: عاّمرًا، واألُخرى اليوم. إّن األشرت مّر 
بَأْيَلَة متوّجهًا إىل مرص، فَصِحبه نافع موىل عثامن، فخدمه وألطفه حّتى أعجبه، واطمأّن 
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إليه، فلاّم نزل الُقْلُزم حارض له رشبة من عسل بسّم، فسقاها له فامت. أال وإّن هلل جنودًا 
من عسل)1(.

، قال: حّدثنا أبو القاسم محزة بن القاسم العلوي  15. االختصاص: حّدثنا أمحد بن عيلٍّ
، قال: حّدثني املِنْهال بن جبري احلمريّي،  عن بكر بن عبد اهللّ بن حبيب، عن َسُمَرة بن عيلٍّ
قال: حّدثنا َعَوانة، قال: مّلا جاء هالك األشرت إىل عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم َصِعَد 
إّن مالك بن احلارث قد قىض نحبه، وأوف بعهده،  ثّم قال: »أال  الناس،  املنرب فخطب 
فِنْدًا)2(، ولو كان حجرًا لكان صلدًا،  َفَرِحَم اهللّ مالكًا، لو كان جباًل لكان  ولقي رّبه، 
هلل مالك وما مالك؟ وهل قامت النساء عن مثل مالك؟ وهل موجود كاملك؟!«، قال: 
فلاّم نزل ودخل القرص أقبل عليه رجال من قريش، فقالوا: لشدَّ ما َجِزَعت عليه، ولقد 
»أما واللّ هالكه فقد أعزَّ أهَل املغرب، وأذّل أهل املشق«، قال: وبكى  هلك، قال: 

عليه أّيامًا، وَحِزَن عليه حزنًا شديدًا، وقال: »ال أرى مثله بعده أبدًا«)3(.

16. األمايل للشيخ املفيد: أخربين أبو عبيد اهللّ حمّمد بن ِعْمران امَلْرُزباين، قال: حّدثنا 
أمحد بن حمّمد اجلوهري، قال: حّدثني)4( احلسن بن ُعَليل الَعنَزي عن عبد الكريم بن 
العلوي، عن  اهللّ  عبد  بن  العظيم  عبد  العلوي عن  القاسم  بن  قال: حّدثنا محزة  حمّمد، 
إبراهيم، عن الصادق جعفر بن حمّمد عليهام  الُعَرين، عن غياث بن  احلسن بن احلسني 

)1( االختصاص/ 79 81، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 463 464 ح599، عن بحار األنوار.
)2( كـذا يف نـج البالغـة )4/ 97( مطبعـة النهضـة ط1 )1370هــ(. والِفنْـد: اجلبـل العظيـم وكان يف 

»َفـّذًا«. االختصـاص: 
)3( االختصاص/ 87، املحّدثون 1/ 464 465 ح600 عن بحار األنوار.

)4( يف األمايل ]حّدثنا[ للشيخ املفيد/ 166 مؤّسسة التاريخ العريب بريوت لبنان ط1 1429هـ 2008م.
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ُأمُّ َسَلَمَة ريض اهللّ عنها)1( تبكي، فقيل هلا: ِممَّ بكاؤك؟  السالم، قال: »أصبحْت يومًا 
فقالت: لقد ُقتَِل ابني احلسني الليلة، وذلك أّنني ما رأيت رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله 
منذ مىض)2( إالَّ الليلة، فرأيُته شاحبًا كئيبًا، فقالت)3(: قلت: مايل أراك يارسول اهللّ شاحبًا 

كئيبًا؟ قال: ما زلت الليلة أحفر القبور للحسني وأصحابه عليه وعليهم السالم«)4(.

قال: ورواه الشيخ الطويس يف أماليه عن الشيخ املفيد مثله)5(.

أبو  قال: حّدثنا  اهلل  اهللّ رمحه  عبد  بن  املفّضل حمّمد  أبو  الشيخ  األسبوع:  17. مجال 
أمحد عبد اهللّ بن احلسني بن إبراهيم العلوي النَّصيبي، قال: حّدثنا حمّمد بن عيلِّ بن محزة 
العلوي العّبايس، قال: حّدثنا أيب وأبو هاشم داود بن القاسم اجلعفري رمحه اهلل، قال: 
حّدثنا الّرضا عيلُّ بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عليهم السالم: »أّن رجاًل سأل أباه 
التَّسبيح؟ فقال: تلك احلَْبَوة، حّدثني أيب عن  جعفر بن حمّمد عليهام السالم عن صالة 
جّدي عيلِّ بن احلسني عليهام السالم قال: مّلا َقِدَم جعفر بن أيب طالب من أرض احلبشة 
سه بخيرب، فلاّم رآه جعفٌر أرسع إليه  تلّقاه رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله عىل َغْلوة من ُمعرَّ
هرولًة، فاعتنقه رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله وحادثه شيئًا، ثّم َرِكَب الَعْضباء وأردفه، 
فلاّم انبعثت هبام الّراحلة أقبل عليه فقال: يا جعفر يا أخ)6(! أال َأْحُبوك، أال ُأعطِيك أال 
أصطفيك؟ قال: فظّن الناس أّنه ُيعطي جعفرًا من املال، قال: وذلك مّلا فتح اهللّ عىل نبّيه 

)1( األمايل ]رمحها اهللّ[ الصفحة نفسها.
)2( األمايل ]ُقبَِض[ الصفحة نفسها.

)3( األمايل ]قالت فقلت[ كذلك هناك اختالف يف السالم عىل األئّمة األطهار. الصفحة نفسها.
)4( املحّدثون 1/ 465 ح601 عن أمايل املفيد.

)5( األمايل للشيخ الطويس/ 89 90 برقم: 139.
)6( يف نسخة ثانية: أخي.
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خيرب، وغنّمه أرضها وأمواهلا وأهلها، فقال جعفر [ بىل ] فداك أيب وُأّمي، فعّلمه صالة 
التسبيح« احلديث)1(.

18. مجال األسبوع: حّدث أبو املفّضل، قال: حّدثنا محزة بن القاسم العلوي، قال: 
حّدثنا احلسن بن حمّمد بن مُجهور عن أبيه، عن احلسن بن القاسم العّبايس، قال: دخلت 
عىل أيب احلسن موسى بن جعفر عليهم السالم ببغداد وهو يصيّل صالة جعفر عند ارتفاع 

امء، احلديث)2(. النهار يوم اجلمعة، فلم ُأصلِّ خلفه حّتى فرغ، ُثّم رفع يديه إىل السَّ

19. فالح السائل: حّدثنا عبد اهللّ بن احلسني بن حمّمد، قال: حّدثنا احلسن بن محزة 
العلوي، قال: حّدثنا محزة بن القاسم العلوي، قال: حّدثنا عيلُّ بن إبراهيم بن هاشم عن 
يعقوب بن يزيد األنبارّي، عن حمّمد بن أيب عمري، عن أبيه، عن أيب عبد اهللّ عليه السالم، 
قال: رأيته أّذَن، ثّم هوى للسجود، ثّم سجد سجدة بني األذان واإلقامة، فلاّم رفع رأسه 
قال: »يا أبا عمري، من فعل مثل فعي غفر اللّ تعاىل ذنوبه كّلها«، وقال: »من أّذن، ثّم 

سجد، فقال: ال إله إالَّ أنت ريّب سجدت لَك خاِضعًا خاِشعًا، غفر اللّ له ذنوبه«)3(.

20. اإلقبال: ومن الدعوات كّل يوم من رجب ما ذكره الطرازي أيضًا يف كتابه، فقال 
دعاًء عّلمه أبو عبد اهللّ عليه السالم حمّمدًا السّجاد، وهو حمّمد بن ذكوان يعرف بالسّجاد، 
قالوا: سجد وبكى يف سجوده حّتى عمي، روى أبو احلسن عيلُّ بن حمّمد الربيس، قال: 
أخربنا احلسني بن أمحد بن شيبان، قال: حّدثنا محزة بن القاسم العلوي العّبايس، قال: 
حّدثنا حمّمد بن عبد اهللّ بن عمران الربقي عن حمّمد بن عيلٍّ اهلمداين، قال: أخربين حمّمد 

)1( مجال األسبوع/ 181 182.
)2( مجال األسبوع/ 183 187، املحّدثون 1/ 465 ح602.

)3( فالح السائل/ 272 برقم: 164، املحّدثون 1/ 465 ح603.
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السالم:  عليه  اهللّ  عبد  أليب  قلت  قال:  طويل،  حديث  يف  السّجاد  حمّمد  عن  سنان  بن 
)جعلت فداك، هذا رجب عّلمني فيه دعاًء ينفعني اهللّ به.

الرحيم، وقل يف  الرحن  اللّ  »اكتب: بسم  السالم:  اهللّ عليه  أبو عبد  فقال يل  قال: 
من  يا  وليلتك:  يومك  يف  صلواتك  أعقاب  ويف  ومساًء،  صباحًا  رجب  من  يوم  كّل 
أرجوه لكّل خري، وآمن سخطه عند كلِّ رّش، يا من يعطي الكثري بالقليل، يا من يعطي 
بمسألتي  أعطني  منه ورحة،  تنّنًا  يعرفه  ل  يسأله ومن  ل  من  يعطي  من  يا  من سأله، 
إّياك مجيع خري الدنيا ومجيع خري اآلخرة، وارصف عنّي بمسألتي إّياك مجيع رّش الدنيا 
ورّش اآلخرة، فإّنه غري منقوص ما أعطيت، وزدين من فضلك يا كريم«، قال: ثّم مّد 
يلوذ  الدعاء، وهو  اليرسى، فقبض عىل حليته، ودعا هبذا  يده  السالم  أبو عبد اهللّ عليه 
بسّبابته اليمنى، ثّم قال بعد ذلك: »يا ذا اجلالل واإلكرام، يا ذا النعامء واجلود، يا ذا املّن 

والطول، حّرم شيبتي عىل النار«)1(.

21. علل الرشائع: حّدثنا حمّمد بن أمحد السناين، قال: حّدثنا محزة بن القاسم العلوي، 
قال: حّدثنا جعفر بن حمّمد بن مالك الكويف، قال: حّدثنا جعفر بن سليامن املروزي عن 
سليامن بن مقبل املدائني، قال: قلت أليب احلسن موسى بن جعفر: أليِّ عّلة يستحّب 
لإلنسان إذا سمع األذان أْن يقول كام يقول املؤّذن وإْن كان عىل البول والغائط؟ قال: 

»إّن ذلك يزيد يف الرزق«)2(.

22. علل الرشائع: حّدثنا عيلُّ بن أمحد بن حمّمد، قال: حّدثنا محزة بن القاسم العلوي، 
قال: حّدثنا جعفر بن حمّمد بن مالك الفزاري الكويف، قال: حّدثنا حمّمد بن احلسني بن 

)1( اإلقبال 3/ 210/ 211، بحار األنوار 95/ 240 241، املحّدثون 1/ 466 ح604.
)2( علل الرشائع 1/ 372 ح4.
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زيد الزّيات، قال: حّدثنا حمّمد بن سنان عن املفّضل بن عمر، قال: قلت أليب عبد اهللّ 
عليه السالم: ألي عّلة يكرّب املصيّل بعد التسليم ثالثًا يرفع هبا يديه؟ فقال: »ألّن النبيَّ 
صىلَّ الل عليه وآله مّلا فتح مّكة صىّل بأصحابه الظهر عند احلجر األسود، فلاّم سّلم رفع 
إله إالَّ الل وحده وحده، أنجز وعده، ونرص عبده، وأعّز  يديه وكّب ثالثًا، وقال: ال 
جنده، وغلب األحزاب وحده، فله امللك وله احلمد، ييي ويميت ويميت وييي وهو 
عىل كلِّ يشء قدير، ثّم أقبل عىل أصحابه فقال: ال تدعو هذا التكبري وهذا القول يف دبر 
كّل صالة مكتوبة، فإّن من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أّدى ما جيب 

عليه من شكر الل تعاىل ذكره عىل تقوية اإلسالم وجنده«)1(.

10. حمزة بن القا�سم بن حمّمد بن عبد الّل بن عبيد الّل بن احل�سن بن عبيد الّل بن 

العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهم ال�سالم.

يروي عن سعد بن عبد اهللّ، روى عنه التلعكربي إجازة)2(.

عليهم  عنهم  يرو  مل  فيمن  رجاله  يف  الشيخ  ذكره  اخلوئي:  القاسم  أبو  السّيد  قال 
السالم، أقول )والقول للسّيد اخلوئي(: كذا يف النسخة املطبوعة من الرجال، والظاهر 
أّنه سهو؛ ولذلك مل يذكره العاّلمة وابن داود، والسّيد التفريش، واملريزا االسرتآبادي، 

واملوىل الشيخ عناية اهللّ، واهللّ أعلم)3(.

وذكره السّيد مهدي الرجائي، قال: محزة بن القاسم بن حمّمد اللحياين ابن عبد اهللّ بن 

)1( علل الرشائع 2/ 490 ح1.
)2( رجال الطويس/ 424 برقم: 6103 وبرقم: 6104، ومها مّتحدان.

)3( معجم رجال احلديث 6/ 276 برقم: 4057.
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عبيد اهللّ الثاين بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد ابن عيلِّ بن أيب طالب.

ذكره الشيخ الطويس يف رجاله يف باب من مل يرو عنهم عليهم السالم، وقال: يروي 
عن سعد بن عبد اهللّ، روى عنه التلعكربي إجازة)1(.

11. زيد بن �سروان�ساه بن مانكدمي العلوي العّبا�سي)2(.

السّيد أبو الفضل، عامل صالح، قاله منتجب الدين)3(.

وخلص صاحب تنقيح املقال واملحّقق إىل أمرين: األّول: املعنون ممّن مل يذكره أرباب 
اجلرح والتعديل، فهو مهمل، والثاين: إّن وصفه بالعلم والصالح يوجب عّده حسنًا.

وذكره الشيخ حمّمد باقر املجليس، قال: )الشيخ أبو الفضل زيد بن رشوان شاه بن 
مانكديم العلوي العّبايس عامل صالح()4(.

والشيخ  اجلزائري)6(،  النبيِّ  عبد  والشيخ  اخلوئي)5(،  القاسم  أبو  السّيد  قاله  وكذا 

)1( رجال الطويس/ 424 برقم: 6103، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 466 برقم: 241.
)2( تنقيح املقال 29/ 208 برقم: 257.

)3( فهرست أسامء علامء الشيعة ومصنّفيهم/ 81 برقم: 175، رياض العلامء 2/ 360، وذكر حمّقق تنقيح 
املقال املصادر، وهي: فهرست الشيخ منتجب الدين: 81 برقم: 175، أمل اآلمل 2/ 122 برقم: 345 
)مانكديم(،  وبني  رشوانشاه  بني  )بن(  فحذف  مانكديم..،  رشوانشاه  بن  زيد  الفضل  أبو  السّيد  قال: 
والحظ طبقات الشيعة للقرن السادس: 113، وجامع الرواة 1/ 342، ورياض العلامء 2/ 360، وكّل 

من عنونه اكتفى بنقل عبارة فهرست الشيخ منتجب الدين.
)4( بحار األنوار 102/ 142، عن )فهرس الشيخ منتجب الدين(.

)5( معجم رجال احلديث 7/ 343 برقم: 4859.
49 برقم: 883، وقد صّححه املحّقق إىل )ماكنديم( ومل يرش إىل  )6( حاوي األقوال يف معرفة الرجال 3/ 

املصدر، وهذا خالف ما أوردته املصادر املذكورة.
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حمّمد بن احلسن )احلّر العاميل()1(.

رشوانشاه  بن  زيد  الفضل  أبو  السّيد  قال:  األصبهاين  أفندي  اهللّ  عبد  املريزا  وذكره 
مانكديم العلوي العّبايس، لعّله أيضًا من سلسلة السّيد أيب الفضائل الرضا بن أيب طاهر 
أو  لقبه،  ورشوانشاه  والده،  اسم  )مانكديم(  ولعّل  احلسيني..  مانكديم  بن  احلسن  بن 

بالعكس، فال حاجة إىل القول بسقوط لفظة )ابن( من البني، فالحظ)2(.

أقول: هو زيد بن رشوانشاه بن مانكديم بن نعمة بن احلسن بن حمّمد بن احلسن بن 
محزة بن القاسم بن حمّمد اللحياين ابن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ الثاين ابن احلسن بن عبيد اهللّ 

بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم)3(.

12. العّبا�س بن القا�سم ال�سويف ابن حمزة بن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س ابن اأمري 

املوؤمنني عليِّ بن اأبي طالب.

نّسابة، له كتاب يف النسب روى عنه  ُأّمه رقّية بنت حمّمد اجلعفري، كان عاملًا فاضالً 
املسعودي يف ترمجته ألوالد أمري املؤمنني عليهم السالم، ذكر من أّلف أنساهبم قال: منها 
، وروى أبو طالب إسامعيل املروزي عن كتابه النسب  كتاب العّباس من ولد العّباس بن عيلٍّ
بلفظ قال العّباس بن القاسم الزينبي العّبايس يف كتابه، أّما نسبته إىل الزينبي فألّن ُأمَّ أبيه 

القاسم هي زينب بنت احلسني بن احلسن بن إسحاق بن عيلِّ بن جعفر بن أيب طالب)4(.

)1( أمل اآلمل 2/ 122 برقم: 345.
)2( تعليقة أمل اآلمل/ 153 برقم: 345.

)3( هتذيب األنساب/ 282 ذكر مانكديم بن نعمة إىل آخر السلسلة وأّنه )بالري(.
)4( منية الراغبني يف طبقات النّسابني/ 149 150.
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13ـ عبيد الّل بن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب.

ذكره السّيد عبد الرّزاق كّمونة، قال: ومات بالعراق عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ 
بن العّباس ابن أمري املؤمنني عليهام السالم )1(، قال أبو نرص البخاري يف رّس األنساب: 
والّه املأمون مّكة واملدينة واليمن، وكان كثري القدر، وهو ممّن حيمل العلم، ويروى عنه 
من  وغريمها  السالم،  عليهام  حمّمد  بن  وجعفر  عيلٍّ  بن  زيد  عن  يروي  وكان  احلديث، 

العلامء يف أّيام املأمون)2(.

وذكره الشيخ عبد الواحد املظّفر، قال: وعلامؤنا الرجالّيون مل يذكروه، إالَّ االسرتآبادي 
خمترصًا وناقاًل للشيخ الطويس مقترصًا عليه من دون زيادة، ونّصه عبيد اهللّ بن احلسن 

من أصحاب الصادق عليه السالم يف رجال الشيخ)3(.

14ـ عبيد الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب.

ُأّمه وُأمُّ أخيه الفضل، لبابة بنت عبيد اهللّ بن العّباس بن عبد املّطلب)4(، وكان يوصف 
بالكامل واملروءة واجلامل، ومات وله مخس ومخسون سنة)5(.

بن  حمّمد  وروى  قال:  اليحوية(  باألسانيد  النبوية  األحاديث  )درر  صاحب  ذكره 
سليامن قال: )وجدُت يف ُكُتب جّدي ُعَبْيد اهللّ بن الَعّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهام 

)1( مشاهد العرتة الطاهرة/ 141.
)2( رّس السلسلة العلوية/ 90.

)3( موسوعة بطل العلقمي 3/ 379. أقول: مل أجد لعبيد اهللّ بن احلسن ذكرًا يف رجال الشيخ الطويس، الّلهّم 
إالَّ أن يكون يف النسخة املخطوطة.

)4( رّس السلسلة العلوية/ 89.
)5( املجدي للعمري/ 436، وفيه: لبابة بنت عبد اهللّ بن العّباس بن عبد املّطلب.
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السالم: أّن القائَم من ُولد احلََسن يبدأ باملسري من )نجد( فيُمرُّ ببطن من عقيل ُيقاُل هلم: 
بنو معاوية بن حرب، فيسرُي إىل اليمن؛ فيسوُق َيَمنَها إىل هتاَمتِها إىل َمّكة؛ َكَسْوِق الراعي 

.)1() َغنََمُه إىل َمراِحها يقدُمُه بنَي َيَديه َرُجٌل من ُولد العّباس بن عيلٍّ

قال اجلاليل: فوجود الرجل من ذرّية العّباس مع احلََسنّي الَياميّن، ويف مقّدمة جيشه، 
فيه الداللُة عىل متثيل العّباس يف حركة املهدّي امُلنَْتَظر عليه السالم )2(.

وذكر حمّمد تقي سپهر عن )اخلصال( و)أمايل الصدوق( عن ثابت ابن أيب صفية قال: 
نظر سّيد العابدين عيلُّ بن احلسني عليهام السالم إىل ُعبيد اهللّ بن عّباس بن عيلِّ بن أيب 
طالب عليهم السالم فاستعرب، ثّم قال: »ما من يوم أشّد عىل رسول اللّ صىلَّ الل عليه 
وآله من يوم ُأحد، قتل فيه عّمه حزة بن عبد املّطلب، أسد اللّ وأسد رسوله، وبعده 

يوم مؤتة، قتل فيه ابن عّمه جعفر بن أيب طالب عليهم السالم«.

ثالثون  عليه  ازدلف  السالم،  عليه  احلسني  كيوم  يوم  »وال  السالم:  عليه  قال  ثّم 
ألف رجل يزعمون أّنم من هذه األُّمة، وكلٌّ يتقّرب إىل اللّ عّز وجّل بدمه، وهو باللّ 

يذّكرهم فال يّتعظون، حّتى قتلوه بغيًا وظلاًم وعدوانًا«.

بنفسه حّتى  أخاه  وأبىل وفدى  آثر  فلقد  العّباس،  اللّ  »رحم  السالم:  عليه  قال  ثّم 
قطعت يداه، فأبدله اللّ عّز وجّل هبام جناحني يطري هبام مع املالئكة يف اجلنّة كام جعل 
جلعفر بن أيب طالب، وإّن للعّباس عند اللّ تبارك وتعاىل منزلًة يغبطه هبا مجيع الشهداء 

يوم القيامة«)3(.

)1( درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحوية/ 194.
)2( العّباس/ 180.

)3( اخلصال/ 77، ناسخ التواريخ 3/ 295.
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1٥ـ اأبو عليٍّ عبيد الّل بن عليٍّ املكفل ابن اإبراهيم َجْرَدقة بن احل�سن بن عبيد الّل بن 

اأبي الف�سل العّبا�س ال�سهيد ابن عليِّ بن اأبي طالب.

الصوري، حّدثنا األزدي،  البغدادي: سكن مرص وحّدث هبا. حّدثنا  قال اخلطيب 
بن  إبراهيم  بن  عيلِّ  بن  اهللّ  عبيد  قال:  يونس،  بن  سعيد  أبو  حّدثنا  مرسور،  ابن  حّدثنا 
بغداد،  أهل  من   ، عيلٍّ أبا  يكنّى  ]العلوي[)1(  عيلٍّ  بن  العّباس  بن  اهللّ  عبيد  بن  احلسن 
قدم مرص وسكنها، وكان يمتنع عن التحديث ثّم حّدث، وكتبت عنه عن البغداديني. 
الشيعة يروهيا، وعلت سنّه،  فيها فقه عىل مذهب  وكانت عنده كتب تسّمى اجلعفرية، 
املنذر احلزامي، ومل نكتب عنه من حديثه  إبراهيم بن  إّن ]عندهم[)2( عن  وكان يقال: 
التذكرة،  اثنتي عرشة وثالثامئة)3( وقريبًا منه جاء يف  شيئًا. وتويّف بمرص يف رجب سنة 

ووصف بأّنه كان عاملًا جوادًا)4(.

العلامء  أجّل  من  كان  قال:  الرياض،  يف  األصبهاين  أفندي  اهللّ  عبد  املريزا  وذكره 
لدفع  القوية  )العدد  كتاب  يف  العاّلمة  أخو  عيلٌّ  الدين  ريض  الشيخ  وقال  والسادات، 
املخاوف اليومية(: قال الزبري بن بكار: كان للعّباس ابن أمري املؤمنني عليهام السالم ولٌد 
اسمه عبيد اهللّ كان من العلامء، ومن ولده عبيد اهللّ بن عيلِّ بن إبراهيم بن احلسن بن عبيد 

)1( يف األصل ]بن أيب طالب[ تاريخ بغداد 10/ 346.
)2( يف األصل ]عنده[ تاريخ بغداد 10/ 346.

)3( تاريخ بغداد 10/ 346 347، املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 377 378، وعند السّيد عيّل األعرجي: 
الشجرة البهية/ 4: أبو عيلٍّ العلوي العّبايس سكن مرص، وحّدث هبا إىل التشّيع. تويّف بمرص سنة 312هـ. 
يف تاريخ اخلطيب ويف املشّجر الكّشاف واملرعيش: عبيد اهللّ املتوّف سنة 312 هـ من علامء آل حمّمد. له 

كتاب اجلعفرية يف فقه اإلمامية.
)4( تذكرة اخلواص/ 88.
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اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني، وكان عاملًا فاضاًل جوادًا، طاف الدنيا، ومجع كتبًا تسّمى 
اجلعفرية، فيها فقه أهل البيت عليهم السالم. قدم بغداد فأقام هبا وحّدث، ثّم سافر إىل 

مرص، فتويّف هبا سنة اثنتي عرشة وثالثامئة.

هارون  أّيام  يف  بغداد  وقدم  قال:  ثّم  بغداد،  تاريخ  يف  اخلطيب  عن  األفندي  ونقل 
املأمون بعده، وكان عاملًا شاعرًا فصيحًا، ويزعم  الرشيد، وأقام يف صحابته، وصحب 

أكثر العلوية أّنه أشعر ولد أيب طالب...

ويشكل املريزا عبد اهللّ أفندي عىل معارصة السّيد عبيد اهللّ بن عيلٍّ املرتجم له لكلٍّ من 
املأمون والرشيد، وقد كانت وفاة األخري بحدود سنة مئتني، يف حني وفاة السّيد عبيد اهللّ 

سنة اثنتي عرشة وثالثمئة، علاًم أّن املصادر تذكر أّن سنّه قد علت.

1٦ـ عبيد الّل بن مو�سى العلوّي العّبا�سي

روى عنه: عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنيجي.

م،  وروى عن: عيلِّ بن إبراهيم بن هاشم، وأمحد بن حمّمد بن خالد، وموسى بن سالَّ
وأمحد  ومائتني،  وسّتني  سبع  سنة  بمّكة  الَقالنيِس  أمحد  بن  وحمّمد  احلسني،  بن  وأمحد 
احلسن،  بن  وعيلِّ  موسى،  بن  وحمّمد  اخلّطاب،  أيب  بن  احلسني  بن  وحمّمد  احلسن،  بن 
وهارون بن مسلم، وعيلِّ بن إسامعيل األشعري، وأيب حمّمد موسى بن هارون بن عيسى 
بن  اهللّ  يزيد، وعبد  بن  ويعقوب  معاوية،  بن  اجلّبار، واحلسن  عبد  بن  املعبدي، وحمّمد 
مّحاد األنصاري، وعبد الرمحن بن القاسم، وحمّمد بن عيلٍّ الصرييف، وعبد اهللّ بن حمّمد، 
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وهارون)1( بن مسلم الكاتب الذي كان يتحّدث برّس َمْن رأى)2(، وأّيوب بن نوح)3(.

أحاديثه:

1. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنيجي عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، 
قال: حّدثنا عيلُّ بن احلسن عن إسامعيل بن مهران، عن املفّضل بن صالح، عن معاذ بن 
كثري، عن أيب عبد اهللّ جعفر بن حممد عليه السالم أّنه قال: »الوصّية نزلت من السامء عىل 
رسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله كتابًا خمتومًا، ول ُينَزل عىل رسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله 
تك إىل  كتاٌب خمتوم إالَّ الوصّية، فقال جبئيل عليه السالم: ياحمّمد، هذه وصّيتك يف ُأمَّ

أهل بيتك، فقال رسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله: أيُّ أهل بيتي، ياجبئيل؟

ثك علم النبّوة قبل إبراهيم، وكان عليها خواتيم،  فقال: نجيُب اللّ منهم وذّريُته ليورِّ
السالم  عليه  احلسن  فتح  ثّم  فيه،  ُأِمَر  ملا  األّول ومىض  اخلاتم  السالم  عليه  ففتح عيٌّ 
اخلاتم الثاين ومىض ملا ُأمر به، ثّم فتح احلسني عليه السالم اخلاتم الثالث فوجد فيه: أْن 
قاتْل واْقُتْل وُتْقَتل، واخُرْج بقوم للشهادة، ال شهادة هلم إالَّ معك، ففعل، ثّم دفعها إىل 
عيِّ بن احلسني عليه السالم ومىض، ففتح عيُّ بن احلسني اخلاتم الرابع، فوجد فيه: 
ففتح  السالم،  ثّم دفعها إىل حمّمد بن عيٍّ عليه  العلُم،  ُحِجَب  ملَِا  أطِرْق واصُمْت  أْن 
ْث ابنك العلم،  اخلاتم اخلامس فوجد فيه: أْن فّسْ كتاب اللّ تعاىل، وصّدْق أباك، وورِّ
واصطنِع األُّمة، وُقِل احلّق يف اخلوف واألمن، وال ختَش إالَّ اللّ، ففعل، ثّم دفعها إىل 
الذي يليه، فقال معاذ بن كثري: فقلت له: وأنت هو؟ فقال: ما بك يف هذا إالَّ أن تذهب 

)1( كّرره فيمن روى عنهم )املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 379(.
)2( املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 379.

)3( موسوعة الغيبة 1/ 191 ح1 باب )15( ما جاء يف الشّدة التي تكون قبل ظهور صاحب احلق عليه السالم.
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يا معاذ فتويه عنّي، نعم، أنا هو، حّتى عّدد عيَّ اثني عش اساًم، ثّم سكت، فقلت: ثّم 
َمن؟ فقال: حسُبك«)1(.

قال:  موسى،  بن  اهللّ  عبيد  عن  الَبنَْدنِيجي،  أمحد  بن  عيلُّ  أخربنا  للنعامين:  الغيبة   .2
حّدثنا حمّمد بن أمحد الَقاَلنيِس، قال: حّدثنا حمّمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب، عن 
أيب عبد اهللّ عليه السالم، قال: »دفع رسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله إىل عّي عليه السالم 
به، وادفعها إىل احلسن  باثني عش خامتًا، وقال: ُفضَّ األّول واعمل  صحيفة خمتومة 
الثالث  يفّض  السالم  إىل احلسني عليه  به، ويدفعها  الثاين ويعمل  يفّض  السالم  عليه 

ويعمل بام فيه، ثّم إىل واحد واحد من ولد احلسني عليهم السالم«)2(.

3. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى، عن عيلِّ بن إبراهيم 
بن هاشم، عن أبيه، عن مّحاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أيب جعفر حمّمد بن 
هَ يَْأمُرُُكمْ َأنْ ُتؤَدُّوا  عيلٍّ عليه السالم قال: »سألته عن قول اللّ عّز وجّل: }إِنَّ اللَّ
بِالْعَدِْل{، قال: أمر اللّ  تَحُْكمُوا  النَّاِس َأنْ  بَيْنَ  وَإَِذا حََكمُْتمْ  َأهْلِهَا  إَِلى  مَانَاتِ  اْلَ
اإلمام منّا أْن يؤّدي اإلمامة إىل اإلمام بعده؛ ليس له أْن يزويا عنه، أال تسمع إىل قوله: 
يَعُِظُكمْ بِهِ{ إّنم  نِعِمَّا  هَ  بِالْعَدِْل إِنَّ اللَّ النَّاِس َأنْ تَحُْكمُوا  بَيْنَ  }وَإَِذا حََكمُْتمْ 

احلّكام، أَو ال ترى أّنه خاطب هبا احلّكام«)3(؟

عيلِّ  عن  العلوي،  موسى  بن  اهللّ  عبيد  عن  أمحد  بن  عيلُّ  أخربنا  للنعامين:  الغيبة   .4

)1( الغيبة للنعامين/ 60 61 ح3، موسوعة كتب الغيبة 1/ 34 35 ح3 باب )3( ما جاء يف اإلمامة والوصّية. 
ويالحظ هناك اختالف يف بعض الكلامت بني نسخة املؤّلف واملحّقق.

)2( الغيبة للنعامين/ 61 ح4، موسوعة كتب الغيبة 1/ 35 ح4.
)3( الغيبة للنعامين/ 61 62 ح5، موسوعة كتب الغيبة 1/ 35 36 ح5.
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بن إبراهيم، عن أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي، عن إسامعيل بن ِمهران، قال: حّدثني 
املفّضل بن صالح أبو مجيلة عن أيب عبد اهللّ عبد الرمحن، عن أيب عبد اهللّ عليه السالم، 
قال: »إّن اللّ جّل اسمه أنزل من السامء إىل كلِّ إمام عهَده وما يعمل به، وعليه خاتم، 

فيفّضه ويعمل بام فيه«)1(.
5. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، 
عن عيلِّ بن إبراهيم بن هشام، عن أبيه، عن عبد اهللّ بن املغرية، عن عبد اهللّ بن ُمْسَكان، 
عن مالك بن أعني اجلَُهني، قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السالم يقول: »كلُّ راية 

ترفع« أو قال: »خترج قبل قيام القائم عليه السالم صاحبها طاغوت«)2(؟
6. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى، عن أمحد بن حمّمد بن 
خالد، عن عيلِّ بن احلكم، عن أبان بن عثامن، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد 
اهللّ جعفر بن حمّمد عليهام السالم يقول: »من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أفضل 

منه فهو ضاّل ُمبتِدع، ومن اّدعى اإلمامة من اللّ وليس بإمام فهو كافر«)3(.
اهللّ بن موسى  الَبنَْدنِيجي، قال: حّدثنا عبيد  للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد  الغيبة   .7
العلوي العّبايس عن موسى بن َساّلم، عن أمحد بن حمّمد بن أيب نرص، عن عبد الرمحن، 
عن اخلّشاب، عن أيب عبد اهللّ، عن آبائه عليهم السالم، قال: »قال رسول اللّ صىلَّ الل 
عليه وآله: َمَثُل أهل بيتي َمَثُل نجوم السامء، كّلام غاب نجم طلع نجم، حّتى إذا نجم 
منها طلَع فرمقتموه باألعني، وأرشتم إليه باألصابع، أتاه ملك املوت فذهب به، ثّم 
، فعند ذلك  لبثتم يف ذلك َسْبتًا من دهركم، واستوت بنو عبد املّطلب ول ُيْدَر أيٌّ من أيٍّ

)1( الغيبة للنعامين/ 62 ح7، موسوعة كتب الغيبة 1/ 64 ح7.
)2( الغيبة للنعامين/ 115 ح12، موسوعة كتب الغيبة 1/ 73 ح12.

)3( موسوعة كتب الغيبة 1/ 73 74 ح13، املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 380 ح1362 عن الغيبة للنعامين.
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يبدو نجمكم، فاحدوا اللّ واْقبُلوه«)1(.
8. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد، قال: حّدثنا عبيد اهللّ بن موسى العلوي عن 
بن  َفَضالة  عن  نجران،  أيب  ابن  الرمحن  عبد  عن  هالل،  بن  أمحد  عن  احلسني،  بن  أمحد 
أّيوب، عن سدير الصرييف، قال: سمعت أبا عبد اهللّ الصادق عليه السالم يقول: »إّن يف 

صاحب هذا األمر لَشَبهًا من يوسف« فقلت: فكأّنك ختربنا بغيبة أو َحرْية؟!
فقال: »ما ُينكر هذا اخللُق امللعون أشباه اخلنازير من ذلك؟! إّن إخوة يوسف كانوا 
عقالء ألّباء أسباطًا أوالد أنبياء دخلوا عليه فكّلموه، وخاطبوه، وتاجروه، وراودوه، 
وكانوا إخوته وهو أخوهم ل يعرفوه حّتى عّرفهم نفسه، وقال هلم: أنا يوسف، فعرفوه 
ة أن يكون اللّ عّز وجّل يريد يف وقت من األوقات أْن  حينئذ، فام تنكر هذه األُّمة املتحريِّ
، وكان بينه وبني أبيه مسرية  )2( ملك ِمرْصَ يست حّجته عنهم؟! لقد كان يوسف النبيُّ
يعقوب  سار  لقد  واللّ  ذلك،  عىل  لقدر  بمكانه  يعلمه  أن  أراد  فلو  يومًا،  عش  ثامنية 
َبْدِوهم إىل ِمرَص، فام تنكر هذه األُّمة أن يكون اللّ  أّيام من  البِشارة تسعة  وولده عند 
يفعل بحّجته ما يفعل بيوسف، وأن يكون صاحبكم املظلوُم املجحوُد حقُّه صاحَب 
هذا األمر يتّدد بينهم، ويميش يف أسواقهم، ويطأ فرشهم وال يعرفونه حّتى يأذن اللّ 
نْتَ يُوسُفُ َقاَل  له أن يعّرفهم نفسه؟! كام أذن ليوسف حني قال له إخوته: } َأئِنَّكَ َلَ

َأنَا يُوسُفُ{«)3()4(.

)1( الغيبة للنعامين/ 157 ح15، موسوعة كتب الغيبة 1/ 101 ح15، املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 380 
ح1363 عن الغيبة للنعامين.

)2( يف نسخة ثانية )إليه( بدل )النبي(.
)3( سورة يوسف، اآلية: 90.

)4( الغيبة للنعامين/ 166 167 ح4، املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 380 381 ح1364 عن الغيبة للنعامين 
وبحار األنوار.
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9. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى، عن عبد اهللّ بن َجَبلة، 
عن احلسن بن أيب محزة، عن أيب بصري، قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السالم يقول: 
»يف صاحب هذا األمر ُسنٌَن من أربعة أنبياء: ُسنّة من موسى، وُسنّة من عيسى، وُسنّة 

من يوسف، وُسنّة من حمّمد صلوات اللّ عليهم أمجعني«.

فقلت: ما ُسنّة موسى؟

قال: »خائف يتّقب«.

قلت: وما ُسنّة عيسى؟

قال: »يقال فيه ما قيل يف عيسى«.

قلت: فام ُسنّة يوسف؟

قال: »السجن والغيبة«.

قلت: وما ُسنّة حمّمد صىلَّ اهلل عليه وآله؟

حمّمد،  آثار  يبنّي  أّنه  إالَّ  وآله،  عليه  الل  صىلَّ  اللّ  رسول  بسرية  سار  قام  »إذا  قال: 
ويضع السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر هرجًا ومرجًا حّتى ُيريض اللّ«.

قلت: فكيف يعلم رضا اهللّ؟

قال: »يلقي اللّ يف قلبه الرحة«)1(.

10. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، قال: حّدثنا 
حمّمد بن أمحد الَقاَلنيِس بمّكة سنة سبع وسّتني ومائتني، قال: حّدثنا عيلُّ بن احلسن عن 

)1( الغيبة للنعامين/ 168 ح5، بحار األنوار 52/ 515 ح97، موسوعة كتب الغيبة 1/ 108 109 ح5.
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خرجت  قال:  املّكي،  عطاء  بن  اهللّ  عبد  عن  هالل،  بن  موسى  عن  عامر،  عن  العّباس 
حاّجًا من واسط، فدخلت عىل أيب جعفر حمّمد بن عيلٍّ عليهام السالم، فسألني عن الناس 

ين أعناقهم إليك، لو خرجت الّتبعك اخلَْلق. واألسعار، فقلت: تركت الناس مادِّ

فقال: »يا بن عطاء، قد أخذَت َتْفُرُش ُأذنيك للنَّوكى)1(، ال واللّ ما أنا بصاحبكم، 
وال يشار إىل رجل منّا باألصابع وُيَمّط إليه باحلواجب إالَّ مات قتياًل أو حتَف أنفه«.

قلت: وما حتف أنفه؟

فقال: »يموت بغيظه عىل فراشه حّتى يبعث اللّ من ال ُيْؤَبُه لوالدته«.

قلت: ومن ال ُيْؤَبه لوالدته؟

فقال: »انظر َمْن ال يدري الناُس أّنه ُولِد أم ال، فذاك صاحبكم«)2(.

11. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي 
أّيوب بن نوح، عن صفوان بن حييى، عن  الَقاَلنيِس، عن  العّبايس، عن حمّمد بن أمحد 
عبد اهللّ بن ُبَكرْي، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول: »إّن للقائم عليه 

السالم غيبًة، وجيَحُده أهُله«.

قلت: ومِلَ ذلك؟

قال: »خياف«، وأومأ بيده إىل بطنه)3(.

)1( النَّوكى: احلمقى.
)2( الغيبة للنعامين/ 172 ح8، بحار األنوار 51/ 31 32 ح8، موسوعة كتب الغيبة 1/ 111 112 ح8، 

املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 381 ح1365 عن الغيبة للنعامين وبحار األنوار.
)3( املصدر نفسه/ 182 ح18، موسوعة كتب الغيبة 1/ 118 ح18، املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 381 

ح1366 عن الغيبة للنعامين.
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12. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، عن أمحد 
بن احلسن، عن أبيه، عن ابن ُبَكرْي، عن زرارة، عن عبد امللك بن أعني، قال: سمعت أبا 

جعفر عليه السالم يقول: »للقائم عليه السالم غيبٌة قبل أن يقوم«.

قلت: ومِلَ؟

قال: »خياف« وأومأ بيده إىل بطنه، يعني: القتل)1(.

13. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، قال: حّدثنا 
حمّمد بن احلسني بن أيب اخلّطاب عن حمّمد بن ِسنان، عن أيب اجلَاُرود، قال: سمعت أبا 
جعفر عليه السالم يقول: »ال يزالون وال تزال حّتى يبعث اللّ هلذا األمر من ال يدرون 

ُخلَِق أم ل خُيَْلق«)2(.

14. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى، عن حمّمد بن أمحد 
، عن حمّمد بن ِسنان، عن أيب اجلَاُرود، قال: سمعت أبا جعفر  الَقاَلنيِس، عن حمّمد بن عيلٍّ
عليه السالم يقول: »ال يزال وال تزالون متّدون أعينكم إىل رجل تقولون: هو هذا إالَّ 

ذهب حّتى يبعث اللّ من ال تدرون ُخلَِق بعُد أم ل خُيَْلق«)3(.

15. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد، قال: حّدثنا عبيد اهللّ بن موسى العلوي عن 
، عن عيلِّ بن َحّسان، عن عبد  حمّمد بن موسى، عن أمحد بن أيب أمحد، عن حمّمد بن عيلٍّ

382 ح1367 عن   381 118 ح19، املحّدثون 2/  )1( الغيبة للنعامين/ 182 ح19، موسوعة الغيبة 1/ 
الغيبة للنعامين.

)2( موسوعة الغيبة / ح31، بحار األنوار 51/ 108 ح10، املحّدثون 2/ 382 ح1368 عن الغيبة للنعامين.
ح33،   123  /1 الغيبة  كتب  موسوعة  ح11،   108  /51 األنوار  بحار  ح33،   189 للنعامين/  الغيبة   )3(

املحّدثون 2/ 382 ح1369 عن الغيبة للنعامين.
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ِمْهَزم األسدي،  يومًا وعنده  السالم  اهللّ عليه  قال: كنت عند أيب عبد  َكثري،  بن  الرمحن 
فقال: جعلني اهللّ فداك، متى هذا األمر الذي تنتظرونه، فقد طال علينا؟ فقال: »ياِمْهَزم، 

كذب املتمنّون، وهلك املستعجلون، ونجا املسلِّمون، وإلينا يصريون«)1(.

16. الغيبة للنعامين: عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، قال: حّدثنا عيلُّ بن 
احلسن عن عيلِّ بن َحّسان، عن عبد الرمحن بن َكثري، عن أيب عبد اهللّ عليه السالم يف قول 
اهللّ عّز وجّل: }َأتَى َأمْرُ الّله َفلَ تَسَْتعِْجُلوهُ{)2(، قال: »هو أمرنا، َأَمَر اللّ عّز وجّل أْن ال 
َتستعِجَل به حّتى يؤّيده اللّ بثالثة أجناد: املالئكِة، واملؤمنني، والرعِب، وخروُجه عليه 
السالم كخروج الرسول صىل الل عليه وآله، وذلك قوله تعاىل: }َكمَا َأخْرَجَكَ 

رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ{«)3(.

17. الغيبة للنعامين: عيلُّ بن أمحد، قال: حّدثنا عبيد اهللّ بن موسى العلوي عن عيلِّ بن 
إبراهيم بن هاشم، عن عيلِّ بن إسامعيل، عن مّحاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليامين، 
، عن أبيه عيلِّ بن احلسني عليهام السالم: »إّن  عن أيب الطُّفيل، عن أيب جعفر حمّمد بن عيلٍّ
َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصِْبرُوا وَصَابِرُوا  ابن عّباس بعث إليه َمْن يسأله عن هذه اآلية: }يَا 
وَرَابُِطوا{ فغضب عيُّ بن احلسني عليهام السالم، وقال للسائل: وددت أّن الذي أمرك 
باط الذي ُأِمرنا به بعُد، وسيكون  هبذا واجهني به، ثّم قال: نزلت يف أيب وفينا، ول يكن الرِّ
ذلك ذّريًة من نسلنا املرابط، ثّم قال: أما إّن يف صلبه يعني ابن عّباس وديعًة ُذِرئت لنار 

)1( املصـدر نفسـه/ 204 ح8، موسـوعة الغيبـة 1/ 132 133 ح8، املحّدثـون 2/ 382 ح1370 عـن 
للنعامين. الغيبـة 

)2( سورة النحل، اآلية: 1.
ح9،   133  /1 الغيبة  كتب  موسوعة  ح119،   520  /52 األنوار  بحار  ح9،   204 للنعامين/  الغيبة   )3(

املحّدثون 2/ 382 ح1371 عن الغيبة للنعامين، واآلية: 5 من سورة األنفال.
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جهنّم، سُيخرِجون أقوامًا من دين اللّ أفواجًا، وسُتصَبُغ األرُض بدماء فراخ من فراخ 
آل حمّمد عليهم السالم، تنهض تلك الفراخ يف غري وقت، وتطلب غري ُمْدَرك، ويرابط 

الذين آمنوا، ويصبون ويصابرون حّتى يكم اللّ، وهو خري احلاكمني«)1(.

بن  هارون  عن  موسى،  بن  اهللّ  عبيد  عن  أمحد  بن  عيلُّ  حّدثنا  للنعامين:  الغيبة   .18
مسلم، عن القاسم بن ُعروة، عن ُبَرْيد بن معاوية العجيل، عن أيب جعفر حمّمد بن عيلٍّ 
الباقر عليهام السالم يف قوله عّز وجّل: }اصِْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابُِطوا{)2(، فقال: »اصبوا 

عىل أداء الفرائض، وصابروا عدّوكم، ورابطوا إمامكم املنتظر«)3(.

19. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى، عن أمحد بن احلسني، 
عن عيلِّ بن ُعْقبة، عن موسى بن ُأَكيل النُّمريي، عن العالء بن َسَياَبة، عن أيب عبد اهللّ 
جعفر بن حمّمد عليهام السالم أّنه قال: »من مات منكم عىل هذا األمر منتظرًا كان كمن 

هو يف الُفسطاط الذي للقائم عليه السالم«)4(.

20. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، عن حمّمد بن 
ل بن مجيل، عن جابر بن يزيد،  احلسني، عن حمّمد بن ِسنان، عن عاّمر بن مروان، عن ُمنَخَّ
»اسكنوا ما سكنت الساموات واألرض،  أّنه قال:  الباقر عليهام السالم  عن أيب جعفر 

)1( الغيبـة للنعـامين/ 205 206 ح12، إثبـات اهلـداة 4/ 75 ح37، املحّدثـون 2/ 383 ح1372 عـن 
للنعامين. الغيبـة 

)2( سورة آل عمران، اآلية: 200.
)3( الغيبة للنعامين/ 206 ح13، موسوعة الغيبة 1/ 16، 134 ح13 عن بحار األنوار، املحّدثون 2/ 383 

ح1373 عن الغيبة للنعامين.
)4( املصدر نفسه/ 206 207 ح15، موسوعة كتب الغيبة 1/ 134 ح15، املحّدثون 2/ 383 ح1374 

عن الغيبة للنعامين.
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أي: ال خترجوا عىل أحد؛ فإّن أمركم ليس به خفاء، أال إّنا آية من اللّ عّز وجّل ليست 
بّر وال فاجر، أتعرفون الصبح؟  من الناس، أال إّنا أضوء من الشمس ال ختفى عىل 

فإّنا كالصبح ليس به خفاء«)1(.

العلوي  بن موسى  اهللّ  عبيد  قال: حّدثنا  أمحد،  بن  أخربنا عيلُّ  للنعامين:  الغيبة   .21
العّبايس عن أمحد بن حمّمد، عن احلسن بن عيلِّ بن زياد، عن عيلِّ بن أيب محزة، عن أيب 
َلُتميَُّزّن، واللّ  بصري، قال: سمعت أبا جعفر حمّمد بن عيلٍّ عليهام السالم يقول: »و اللّ 

ؤان)2( من القمح«)3(. ُصّن، واللّ َلُتغرَبُلّن كام ُيغرَبل الزُّ َلُتمحَّ

22. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد، قال: أخربنا عبيد اهللّ بن موسى العلوي عن 
، عن عبد اهللّ بن َجَبَلة، عن بعض رجاله، عن أيب عبد اهللّ عليه السالم، أّنه  احلسن بن عيلٍّ
قال: »ال يكون ذلك األمر حّتى يتُفل بعضكم يف وجوه بعض، وحّتى يلعن بعضكم 

بعضًا، وحّتى ُيسّمي بعضكم بعضًا كّذابني«)4(.

23. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد، قال: أخربنا عبيد اهللّ بن موسى العلوي عن 
عيلِّ بن إسامعيل األشعري، عن مّحاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليامين، عن رجل، 
الكحل يف  آل حمّمد متحيص  ياشيعة  ُصنَّ  »َلُتمحَّ قال:  أّنه  السالم  عليه  أيب جعفر  عن 

)1( الغيبة للنعامين/ 207 208 ح17، بحار األنوار 52/ 380 ح49، موسوعة كتب الغيبة 1/ 135 ح17، 
املحّدثون 2/ 383 384 ح1375 عن الغيبة للنعامين.

. َؤان: حبٌّ خيالط الرُبّ )2( الزُّ
)3( املصـدر نفسـه/ 213 ح8، موسـوعة الغيبـة 1/ 138 139 ح8، املحّدثـون 2/ 384 ح1376 عـن 

للنعامين. الغيبـة 
)4( الغيبة للنعامين/ 213 214 ح10، موسوعة كتب الغيبة 1/ 139 ح10، املحّدثون 2/ 384 ح1377 

عن الغيبة للنعامين.
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العني، وإّن صاحب العني يدري متى يقع الكحل يف عينه، وال يعلم متى خيرج منها، 
عىل  وُيميس  منها،  خرج  وقد  وُيميس  أمِرنا،  ِمن  رشيعة  عىل  الرجل  ُيصبُح  وكذلك 

رشيعة ِمن أمِرنا، وُيصبِح وقد خرج منها«)1(.

24. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد، قال: أخربنا عبيد اهللّ بن موسى عن رجل، 
عن العّباس بن عامر، عن الربيع بن حمّمد امُلْسيّل من بني ُمْسِلَية، عن ِمْهَزم بن أيب بردة 
ّن تكّس الزجاج،  األسدي، وغريه، عن أيب عبد اهللّ عليه السالم أّنه قال: »واللّ َلُتْكَسُ
ّن تكّس الفخار، فإّن الفخار َليتكّسُ فال  وإّن الزجاج ليعاد فيعود كام كان، واللّ لُتْكَسُ
ُصّن حّتى ال يبقى منكم إالَّ  يعود كام كان، وواللّ لُتَغْرَبُلّن، وواللّ َلُتميَُّزّن، وواللّ َلُتَمحَّ

األقّل«، وصّعر كّفه)2(.

25. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد، قال: حّدثنا عبيد اهللّ بن موسى، قال: حّدثنا 
حمّمد بن موسى عن أمحد بن أيب أمحد، عن إبراهيم بن هالل، قال: قلت أليب احلسن عليه 
السالم: ُجِعلت فداك، مات أيب عىل هذا األمر وقد بلغُت من السنني ما قد ترى، أموت 

وال ختربين بيشء؟

فقال: »يا أبا إسحاق، أنت تعجل«.

فقلت: إي واهللّ أعجل، وما يل ال أعجل وقد كرب سنّي، وبلغت أنا من السّن ما قد ترى.

ُصوا، وحّتى ال يبقى  فقال: »أما واللّ يا أبا إسحاق ما يكون ذلك حّتى مُتَيَُّزوا ومُتَحَّ

ــن  ــون 2/ 384 ح1378 ع ــة 1/ 140 ح12، املحّدث ــوعة الغيب ــه/ 214 ح12، موس ــدر نفس )1( املص
ــة للنعــامين. الغيب

385 ح1379 عن   384 140 ح13، املحّدثون 2/  )2( الغيبة للنعامين/ 215 ح13، موسوعة الغيبة 1/ 
الغيبة للنعامين.
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منكم إالَّ األقّل«، ثّم صّعر كّفه )1(.

26. الغيبـة للنعـامين: أخربنـا عـيلُّ بن أمحد، قـال: حّدثنـا عبيد اهللّ بن موسـى، قال: 
حّدثنـا حمّمـد بـن احلسـني عـن صفـوان بن حييـى، قـال: قال أبـو احلسـن الرضـا عليه 
ُصـوا ومُتيَّـُزوا، وحّتى ال  السـالم: »واللّ ال يكـون مـا متـّدون إليـه أعناقكم حّتـى مُتَحَّ

يبقـى منكـم إالَّ األندر فاألنـدر«)2(.

العلوي  الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد، قال: حّدثني عبيد اهللّ بن موسى   .27
عن أيب حمّمد موسى بن هارون بن عيسى املعبدي، قال: حّدثنا عبد اهللّ بن َمْسَلَمة بن 
َقْعنَب، قال: حّدثنا سليامن بن بالل، قال: حّدثنا جعفر بن حمّمد عليهام السالم عن أبيه، 
»جاء رجل إىل أمري املؤمنني عليه  عن جّده، عن احلسني بن عيلٍّ عليهام السالم، قال: 

السالم، فقال له: يا أمري املؤمنني، نّبئنا بمهدّيكم هذا؟

فقال: إذا درج الدارجون، وقّل املؤمنون، وذهب املجلبون، فهناك هناك.

فقال: يا أمري املؤمنني، ممّن الرجل؟

فقال: من بني هاشم، من ِذروة َطود العرب وبحر َمغيِضها إذا وردْت، وخَمْفِر أهلها 
إذا ُأتَِيْت، وَمْعِدن صفوتا إذا اكتدرت، وال جيبن إذا املنايا َهلعت، وال خيور إذا املنون 
َحِصٌد  َغامٌة،  ِضْ َظِفٌر  ُمْغَلْولٌِب،  ٌر  ُمشمِّ اصطرعت،  الُكامة  إذا  ينُكُل  وال  اكتنعت، 
ؤدد، وَعاِرٌز جمَدُه  خُمِْدٌش ِذْكٌر، سيٌف من سيوف اللّ، رأٌس ُقَثُم، َنُشَؤ رأُسه يف باذخ السُّ
يف أكرم امَلْحتِد، فال يرصَفنّك عن بيعته صارٌف عارٌض، ينوُص إىل الفتنة كلَّ مناص، 

)1( املصدر نفسه/ 216 ح14، موسوعة كتب الغيبة1/ 141 ح14، املحّدثون 2/ 385 ح1380.
385 ح1381 عن  141 ح15، املحّدثون 2/  )2( الغيبة للنعامين/ 216 ح15، موسوعة كتب الغيبة 1/ 

الغيبة للنعامين.
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إْن قال فشُّ قائل، وإْن سكت فذو َدَعائر.

ثّم رجع إىل صفة املهدي عليه السالم فقال:

بعثه خروجًا من  فاجعل  الّلهّم  أوسُعكم كهفًا، وأكثركم علاًم، وأوصلكم رحًا، 
الُغّمة، وامجع به شمل األُّمة، فإْن خار اللّ لك فاعزم، وال تنثِن عنه إْن ُوّفقت له، وال 

جتوَزّن إْن ُهِديت إليه، هاه، وأومأ بيده إىل صدره شوقًا إىل رؤيته«)1(.

28. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد، قال: حّدثنا عبيد اهللّ بن موسى العلوي عن 
بعض رجاله، عن إبراهيم بن احلكم بن ُظَهري، عن إسامعيل بن عّياش، عن األعمش، 
عن أيب وائل، قال: نظر أمري املؤمنني عيلٌّ إىل احلسني عليهام السالم فقال: »إّن ابني هذا 
سّيد كام ساّمه رسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله سّيدًا، وسُيخِرج اللّ من صلبه رجاًل باسم 
نبّيكم، ُيشبِهه يف اخَللق واخُللق، خيرج عىل حني غفلة من الناس، وإماتٍة للحّق، وإظهاٍر 
َبْت عنُُقه، يفرح بخروجه أهل الساموات وسّكانا، وهو  للجور، واللّ لو ل خيرج َلرُضِ
رجل أجىل اجلبني، أقنى األنف، ضخم البطن، أزيل الفخذين، بفخذه اليمنى شامة، 

أفلج الثنايا، ويمأل األرض عدالً كام ُملِئت ظلاًم وجورًا«)2(.

29. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، 
عن أمحد بن حمّمد بن خالد، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن هشام بن سامل، عن أيب 
عبد اهللّ عليه السالم أّنه قال: »بينا الرجُل عىل رأس القائم يأمُر وينهى إذ أمر برضب 

144 ح1،  الغيبة 1/  90 ح14، موسوعة كتب  األنوار 51/  بحار  222 ح1،  للنعامين/ 221  الغيبة   )1(
املحّدثون 2/ 385 386 ح1382 عن الغيبة للنعامين.

)2( الغيبة للنعامين/ 222 223 ح2، موسوعة كتب الغيبة 1/ 145 ح2، املحّدثون 2/ 386 ح1383 عن 
الغيبة للنعامين.
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عنقه، فال يبقى بني اخلافقني يشء إالَّ خافه«)1(.

30. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد، قال: حّدثنا عبيد اهللّ بن موسى عن أمحد بن 
حمّمد بن خالد، عن أبيه، عن حمّمد بن سليامن الديلمي، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللّ 
عليه السالم يف قوله تعاىل: }يُعْرَفُ الْمُجِْرمُونَ بِسِيَماهُمْ{ قال: »اللّ يعرفهم، ولكن 

نزلت يف القائم يعرفهم بسيامهم، فيخبطهم بالسيف هو وأصحابه خبطًا«)2(.

31. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، عن حمّمد 
املغرية  بن  احلارث  عن  امُلكاري،  سعيد  أيب  عن  حييى،  بن  صفوان  عن  اجلّبار،  عبد  بن 

النَّرْصي، قال: قلت أليب عبد اهللّ عليه السالم: بأيِّ يشء ُيعَرف اإلماُم؟

قال: »بالسكينة والوقار«.

قلت: وبأيِّ يشء؟

إليه، وال يتاج إىل أحد، ويكون  الناس  »وَتعِرُفه باحلالل واحلرام، وبحاجة  قال: 
عنده سالح رسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله«.

قلت: أيكون وصّيًا ابَن ويص؟

قال: »ال يكون إالَّ وصّيًا وابَن ويّص«)3(.

32. الغيبة للنعامين: عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي، عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، عن 

 160  /1 الغيبة  كتب  موسوعة  ح117،   520  519  /52 األنوار  بحار  ح33،   246 نفسه/  املصدر   )1(
ح33، املحّدثون 2/ 386 ح1384 عن الغيبة للنعامين.

)2( املصدر نفسه/ 248 ح39، بحار األنوار 51/ 48 ح54، موسوعة كتب الغيبة 1/ 162 ح39، املحّدثون 
2/ 387 ح1385 عن الغيبة للنعامين.

)3( الغيبة للنعامين/ 249 ح40، موسوعة كتب الغيبة 1/ 162 163 ح40، املحّدثون 2/ 387 ح1386.
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احلسن بن معاوية، عن احلسن بن حمبوب، عن خاّلد بن الصّفار، قال: ُسِئل أبو عبد اهللّ 
عليه السالم: هل ُولَِد القائم؟ 

فقال: »ال، ولو أدركته خلدمته أّيام حيايت«)1(.

33. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، 
بن  الرمحن  عبد  عن  املستنري،  ابن  حمّمد  بن  إبراهيم  عن  خالد،  بن  حمّمد  بن  أمحد  عن 
القاسم، عن أبيه، عن عبد اهللّ بن عّباس، قال: قال رسول اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله أليب: 
»يا عّباس، ويٌل لذّرّيتي من ولدك، وويٌل لولدك من ولدي«، فقال: يا رسول اهللّ، أفال 

أجتنب النساء، أو قال: أفال َأُجبُّ نفيس؟

قال: »إّن علم اللّ عّز وجّل قد مىض، واألُمور بيده، وإّن األمر سيكون يف ولدي«)2(.

34. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، عن عيلِّ بن 
إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّمد بن حفص، عن عمرو بن شمر، عن جابر اجلعفي، 
}وََلنَبُْلوَنَُّكمْ  تعاىل:  اهللّ  السالم عن قول  بن عيلٍّ عليهام  أبا جعفر حمّمد  قال: سألت 
فأّما اخلاصُّ من  »يا جابر، ذلك خاّص وعاّم،  وَالْجُوِع{، فقال:  الَْخوْفِ  بِشَيْءٍ مِنَ 
اجلوع فبالكوفة، وخيّص اللّ به أعداء آل حمّمد فيهلكهم، وأّما العام فبالشام يصيبهم 
خوٌف وجوٌع ما أصاهبم مثله قّط، أّما اجلوُع فقبل قيام القائم عليه السالم، وأّما اخلوف 

فبعد قيام القائم عليه السالم«)3(.

ح46،   164  /1 الغيبة  كتب  موسوعة  ح23،   115  /51 األنوار  بحار  ح46،   252 نفسه/  املصدر   )1(
املحّدثون 2/ 387 ح1388.

)2( الغيبة للنعامين/ 256 257 ح2، موسوعة كتب الغيبة 1/ 167 168 ح2.
)3( الغيبة للنعامين/ 260 ح7، بحار األنوار 52/ 438 ح94، موسوعة كتب الغيبة 1/ 168 169 ح7، 

املحّدثون 2/ 388 ح1390 عن الغيبة للنعامين.
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35. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي، قال: حّدثنا عبيد اهللّ بن موسى 
العلوي عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان، عن عبد اهللّ بن ِسنان، عن أيب عبد اهللّ 
عليه السالم أّنه قال: »النداء من املحتوم، والسفياين من املحتوم، واليامين من املحتوم، 
وقتل النفس الزكّية من املحتوم، وكّف يطلع من السامء من املحتوم، قال: وفزعة يف 

شهر رمضان توقظ النائم، وتفزع اليقظان، وخترج الفتاة من خدرها«)1(.

36. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، 
 ، قال: حّدثنا حمّمد بن موسى عن أمحد ابن أيب أمحد الوّراق اجلرجاين، عن حمّمد بن عيلٍّ
عن عيلِّ بن احلكم، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أيب الطُّفيل، قال: سأل ابُن الكّواء 
الغضب  »هيهات  فقال:  الغضب،  عن  السالم  عليه  طالب  أيب  بن  عيلَّ  املؤمنني  أمري 
جوُفها  خمتلط  ْعلَِبة،  الذِّ راكب  وما  ْعلَِبة  الذِّ وراكب  موتات،  بينهّن  موتات  هيهات، 

بَِوضينِها خُيِبهم بخب فيقتلونه، ثّم الغضب عند ذلك«)2(.

37. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، 
عن حمّمد بن موسى، عن أمحد ابن أيب أمحد الوّراق، عن يعقوب بن الرّساج، قال: قلت 

أليب عبد اهللّ عليه السالم: متى فرج شيعتكم؟

»إذا اختلف ولد العّباس ووهي سلطانم، وطمع فيهم َمن ل يكن يطمع،  فقال: 
وأقبل  السفياين،  وظهر  ِصيِصَيَته،  ِصيِصَية  ذي  كلُّ  ورفع  أعنّتها،  العرب  وخلعت 

)1( املصدر نفسه/ 261 262 ح11، موسوعة كتب الغيبة 1/ 170 ح11، املحّدثون 2/ 388 ح1391 
عن الغيبة للنعامين.

)2( الغيبة للنعامين/ 276 ح38، بحار األنوار 52/ 445 ح108، موسوعة الغيبة 1/ 180 ح38، املحّدثون 
2/ 388 ح1392 عن الغيبة للنعامين.
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اليامين، وتّرك احلسني، خرج صاحب هذا األمر من املدينة إىل مّكة بتاث رسول اللّ 
صىلَّ الل عليه وآله«.

قلت: وما تراث رسول اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله؟

فقـال: »سـيُفه، ودرعـه، وعاممتـه، وبـرده، ورايتـه، وقميصـه، وفرسـه، واْلََمُتـه، 
ورسجـه«)1(.

38. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد، قال: حّدثنا عبيد اهللّ بن موسى العلوي، 
العالء،  بن  اهللّ  عبيد  بن  إبراهيم  حّدثنا  قال:  األنصاري،  مّحاد  بن  اهللّ  عبد  حّدثنا  قال: 
»أّن أمري املؤمنني عليه  قال: حّدثنا أيب عن أيب عبد اهللّ جعفر بن حمّمد عليهام السالم: 
السالم حّدث عن أشياَء تكون بعده إىل قيام القائم، فقال احلسني: يا أمري املؤمنني، متى 
ُيطّهر اللّ األرض من الظاملني، فقال أمري املؤمنني عليه السالم: ال يطّهر اللّ األرض من 
الظاملني حّتى ُيْسَفَك الدُم احلراُم ثّم ذكر أمر بني ُأمّية وبني العّباس يف حديث طويل، 
ثّم قال: إذا قام القائم بخراسان، وغلب عىل أرض ُكوفان وُمْلَتان، وجاز جزيرة بني 
يلامن، ظهرت لولدي رايات التك  َكاَوان، وقام منّا قائم بِجيالن، وأجابته اآلبـُُر والدَّ
متفّرقات يف األقطار واجَلنَبات، وكانوا بني َهنَات وهنات إذا َخِربت البرصة، وقام أمري 

اإلْمرِة بمرص.

ت الصفوف،  زت األُلوف، وُصفَّ فحكى عليه السالم حكايًة طويلة، ثّم قال: إذا ُجهِّ
وقتَل الكبُش اخلروَف، هناك يقوم اآلخر، ويثور الثائر، ويلك الكافر، ثّم يقوم القائم 
املأمول، واإلمام املجهول، له الشف والفضل، وهو من ولدك ياحسني ال ابَن مثُلُه، 

)1( املصدر نفسه/ 287 ح42، بحار األنوار 52/ 446 ح112، موسوعة كتب الغيبة 1/ 181 182 ح42.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

80

يظهر بني الركنني يف َدِريَسنْي بالَِيني، يظهر عىل الثقلني، وال يتك يف أرض َدَمني، طوبى 
َق أوانه وَشِهَد أّيامه«)1(. ملن أدرك زمانه، وحَلِ

بن  قال: حّدثنا عيلُّ  ُعقدة،  بن  للنعامين: أخربنا أمحد بن حمّمد بن سعيد  الغيبة   .39
احلسن التَّْيُميل من كتابه يف صفر سنة أربع وسبعني ومئتني، قال: حّدثنا العّباس بن عامر 
بن رباح الثقفي عن موسى بن بكر، عن بشري النّبال، وأخربنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي عن 
عبيد اهللّ بن موسى العلوي، عن أّيوب بن نوح، عن صفوان بن حييى، عن بشري بن أيب 
َأَراَكة النّبال، ولفظ احلديث عىل رواية ابن ُعقدة، قال: مّلا قدمت املدينة انتهيت إىل منزل 
أيب جعفر الباقر عليه السالم فإذا أنا ببغلته مرسجة بالباب، فجلست حيال الدار، فخرج 

فسّلمت عليه، فنزل عن البغلة وأقبل نحوي، فقال يل: »ممّن الرجل؟«.

فقلت: من أهل العراق.

ا؟« فقال: »من أيِّ

قلت: من أهل الكوفة.

فقال: »َمْن صحبك يف هذا الطريق؟«

قلت: قوم من امُلْحِدَثة.

فقال: »وما امُلْحِدَثة؟«

قلت: املرجئة.

فقال: »ويح هذه املرجئة إىل من يلجؤون غدًا إذا قام قائمنا؟«

)1( الغيبة للنعامين/ 283 284 ح55، بحار األنوار 52/ 442 443 ح104، موسوعة كتب الغيبة 1/ 185 
ح55، املحّدثون 2/ 389 ح1394 عن الغيبة للنعامين.
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قلت: إّنم يقولون: لو قد كان ذلك كنّا نحن وأنتم يف العدل سواء.

فقال: »من تاب تاب اللّ عليه، ومن أرّس نفاقًا فال ُيبعد اللّ غرَيه، ومن أظهر شيئًا 
أهرق اللّ دمه«، ثّم قال: »يذبحهم والذي نفيس بيده كام يذبح القّصاب شاته«، وأومأ 

بيده إىل حلقه.

قلت: إّنم يقولون: إّنه إذا كان ذلك استقامت له األُمور، فال هُيِريُق حمجمة دم، فقال: 
»كاّل والذي نفيس بيده حّتى نمسح وأنتم العرق والعلق«، وأومأ بيده إىل جبهته)1(.

40. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي عن عبيد اهللّ بن موسى العّبايس، 
عن احلسن بن معاوية، عن احلسن بن حمبوب، عن عيسى بن سليامن، عن املفّضل بن 
إيّن  فقلت:  السالم،  عليه  القائم  ذكر  وقد  السالم  عليه  اهلل  عبد  أبا  قال: سمعت  عمر، 
ألرجو أن يكون أمره يف سهولة، فقال: »ال يكون ذلك حّتى متسحوا العرق والعلق«)2(.

41. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى العّبايس، عن يعقوب 
بن يزيد، عن حمّمد بن أيب عمري، عن عبد اهللّ بن ُبَكري، عن حمّمد بن مسلم، قال: قال أبو 
عبد اهلل عليه السالم: »يا حمّمد، َمْن أخبك عنّا توقيتًا فال تابّن أن تكّذبه، فإّنا ال نوّقت 

ألحد وقتًا«)3(.

42. الغيبة للنعامين: حّدثنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، عن حمّمد بن 

)1( الغيبة للنعامين/ 293 294 ح1، موسوعة كتب الغيبة 1/ 191 192 ح1.
)2( املصدر نفسه/ 295 ح3، بحار األنوار 52/ 521 ح124، موسوعة كتب الغيبة 1/ 192 ح3، املحّدثون 

2/ 389 390 ح1395 عن الغيبة للنعامين.
)3( الغيبة للنعامين/ 300 ح3، موسوعة الغيبة 1/ 196 ح3، بشارة اإلسالم/ 298، املحّدثون 2/ 390 

ح1396 عن الغيبة للنعامين.
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، عن أيب مجيلة، عن أيب بكر احلرضمي، قال: سمعت أبا  أمحد القالنيس، عن حمّمد بن عيلٍّ
عبد اهلل عليه السالم يقول: »إّنا ال نوّقت هذا األمر«)1(.

43. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى، عن عبد الرمحن بن 
القاسم، قال: حّدثني حمّمد بن عمرو بن يونس احلنفي، قال: حّدثني إبراهيم بن هراسة، 
قال: حّدثنا عيلُّ بن احلزّور عن حمّمد بن برش، قال: )سمعت حمّمد ابن احلنفّية رمحه اهلل 
يقول: إّن قبل رايتنا رايًة آلل جعفر، وُأخرى آلل ِمرداس: فأّما راية آل جعفر فليست 
إّن قبل  إليه، فقلت: جعلت فداك،  الناس  بيشء، وال إىل يشء. فغضبُت وكنت أقرب 
راياتكم رايات؟ قال: إي واهللّ إّن لبني مرداس ملكًا موّطدًا ال يعرفون يف سلطانم شيئًا 
من اخلري، سلطانم ُعرْس ليس فيه ُيرْس، يدنون فيه البعيد، ويقصون فيه القريب، حّتى 
إذا أمنوا مكر اهللّ وعقابه صيح هبم صيحًة مل يبق هلم راع جيمعهم، وال داع يسمعهم، وال 
مجاعٌة جيتمعون إليها، وقد رضهبم اهللّ مثاًل يف كتابه: }حَتَّى إَِذا َأخََذتْ ااْلَرْضُ ُزخْرَُفهَا 

يَّنَتْ وََظنَّ َأهُْلهَا َأنَّهُمْ َقادِرُونَ عََليْهَا َأتَاهَا َأمْرُنَا َليْل َأوْ نَهَارًا{. وَازَّ

ثّم حلف حمّمد ابن احلنفّية باهللّ إّن هذه اآلية نزلت فيهم، فقلت: جعلت فداك، لقد 
حّدثتني عن هؤالء بأمر عظيم، فمتى هيلكون؟

فقال: وحيك يا حمّمد، إّن اهللّ خالف علُمُه وقت املوّقتني، إّن موسى عليه السالم وعد 
قومه ثالثني يومًا، وكان يف علم اهللّ عّز وجّل زيادة عرشة أّيام مل خيرب هبا موسى، فكفر 
العذاب،  الوقت، وإّن يونس وعد قومه  مّلا جاز عنهم  العجل من بعده  قومه، واخّتذوا 
وكان يف علم اهللّ أْن يعفو عنهم، وكان من أمره ما قد علمت، ولكْن إذا رأيت احلاجة 

196 ح5، بشارة اإلسالم/ 298، املحّدثون 2/  301 ح5، موسوعة الغيبة 1/  )1( املصدر نفسه/ 300 
390 ح1397 عن الغيبة للنعامين.
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قد ظهرت، وقال الرجل: بّت الليلة بغري عشاء، وحّتى يلقاك الرجل بوجه، ثّم يلقاك 
بوجه آخر.

قلت: هذه احلاجة عرفتها، فام األُخرى؟ وأي يشء هي؟

فعند  الوجه،  ذلك  بغري  لقيك  قرضًا  تستقرضه  جئت  فإذا  طلق،  بوجه  يلقاك  قال: 
ذلك تقع الصيحة من قريب()1(.

العلوي  اهللّ بن موسى  قال: أخربنا عبيد  للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد،  الغيبة   .44
عن حمّمد بن احلسني، عن حمّمد بن ِسنان، عن قتيبة األعشى، عن أبان بن تغلب، قال: 
)سمعت أبا عبد اهللّ جعفر بن حمّمد عليهام السالم يقول: »إذا ظهرت راية احلّق لعنها 

أهل املشق وأهل املغرب، أتدري ِلَ ذلك؟«.

قلت: ال.

قال: »للذي يلقى الناُس من أهل بيته قبل خروجه«()2(.

45. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى وأمحد بن عيلٍّ األعلم، 
قاال: حّدثنا حمّمد بن عيلٍّ الصرييف عن حمّمد بن صدقة وابن ُأذينة العبدي وحمّمد بن ِسنان 
»ثالث عشة  مجيعًا عن يعقوب الرّساج، قال: سمعت أبا عبد اهللّ عليه السالم يقول: 
مدينًة وطائفًة يارب القائم أهلها وياربونه: أهل مّكة، وأهل املدينة، وأهل الشام، 
وغنّي،  وضّبة،  واألعراب،  واألكراد،  َدْسُتِميسان،  وأهل  البرصة،  وأهل  ُأمّية،  وبنو 

)1( الغيبة للنعامين/ 302 303 ح7، بحار األنوار 52/ 449 ح127، موسوعة كتب الغيبة 1/ 197 198 
ح7، املحّدثون 2/ 390 391 ح1398 عن الغيبة للنعامين.

)2( الغيبة للنعامين/ 308 ح4، بحار األنوار 52/ 524 ح134، موسوعة الغيبة 1/ 201 ح4.
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ّي«)1(. وباهلة، وأزد، وأهل الرَّ

46. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي، عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، 
عن حمّمد بن موسى، عن أمحد بن أيب أمحد، عن حمّمد بن عيلٍّ الُقَريش، عن احلسن بن 
اجلهم، قال: قلت للرضا عليه السالم: أصلحك اهللّ، إّنم يتحّدثون أّن السفياين يقوم 

وقد ذهب سلطان بني العّباس.

فقال: »كذبوا إّنه ليقوم وإّن سلطانم لقائم«)2(.

47. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، عن عبد اهللّ 
بن حمّمد، قال: حّدثنا حمّمد بن خالد عن احلسن ابن املبارك، عن أيب إسحاق اهلمداين، 
عن احلارث اهلمداين، عن أمري املؤمنني عليه السالم أّنه قال: »املهدي َأْقَبُل، جعٌد، بخّده 
خاٌل، يكون مبدؤه من ِقبل املشق، وإذا كان ذلك خرج السفياين، فيملك قدر حل 
امرأة تسعة أشهر، خيرج بالشام فينقاد له أهل الشام إالَّ طوائف من املقيمني عىل احلّق، 
بيداء  إىل  انتهى  إذا  حّتى  جّرار،  بجيش  املدينة  ويأيت  معه،  اخلروج  من  اللّ  يعصمهم 
املدينة خسف اللّ به، وذلك قول اللّ عّز وجّل يف كتابه: }وََلوْ تَرَى إِْذ َفِزعُوا َفلَ َفوْتَ 

وَُأخُِذوا مِنْ مََكان َقِريب{«)3(.

48. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد، قال: حّدثنا عبيد اهللّ بن موسى عن إبراهيم 

)1( املصدر نفسه/ 309 ح6، بحار األنوار 52/ 524 ح136، موسوعة كتب الغيبة 1/ 201 ح6، املحّدثون 
2/ 391 ح1400 عن الغيبة للنعامين.

205 ح11،  452 ح139، موسوعة كتب الغيبة 1/  )2( الغيبة للنعامين/ 315 ح11، بحار األنوار 52/ 
املحّدثون 2/ 391 ح1401 عن الغيبة للنعامين.

 206  /1 الغيبة  كتب  موسوعة  ح142،   453  452  /52 األنوار  بحار  ح14،   316 نفسه/  املصدر   )3(
ح14، املحّدثون 2/ 391 392 ح1402 عن الغيبة للنعامين.
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بن هاشم، عن حمّمد بن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهللّ عليه السالم أّنه 
قال: »اليامين والسفياين كَفَريَس ِرهان«)1(.

49. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى، عن حمّمد بن موسى، 
قال: أخربين أمحد بن أيب أمحد املعروف بأيب جعفر الوّراق عن إسامعيل بن عّياش، عن 
مهاجر بن حكيم، عن املغرية بن سعيد، عن أيب جعفر الباقر عليه السالم أّنه قال: »قال 
أمري املؤمنني عليه السالم: إذا اختلف الرحمان بالشام ل تنجِل إالَّ عن آية من آيات اللّ،

قيل: وما هي يا أمري املؤمنني؟

قال: رجفة تكون بالشام، يلك فيها أكثر من مئة ألف، جيعلها اللّ رحة للمؤمنني، 
وعذابًا عىل الكافرين، فإذا كان ذلك فانظروا إىل أصحاب الباذين الشهب املحذوفة، 
والرايات الصفر تقبل من الغرب حّتى ُتّل بالشام، وذلك عند اجلزع األكب واملوت 
األحر، فإذا كان ذلك فانظروا خسَف قرية من دمشق، يقال هلا: َحَرْستا، فإذا كان ذلك 
خرج ابن آكلة األكباد من الوادي اليابس حّتى يستوي عىل منب دمشق، فإذا كان ذلك 

فانتظروا خروج املهدي عليه السالم«)2(.

50. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، عن هارون 
بن مسلم الكاتب الذي كان حيّدث برُسّ َمْن رأى، عن مسعدة بن صدقة، عن عبد احلميد 
الطائي، عن حمّمد بن مسلم، عن أيب جعفر عليه السالم يف قوله: }َأمَّنْ يُِجيبُ الْمُضَطرَّ 

)1( الغيبة للنعامين/ 317 ح15، موسوعة كتب الغيبة 1/ 206، ح15، املحّدثون 2/ 392 ح1403 عن 
الغيبة للنعامين.

206 ح16،  453 ح144، موسوعة كتب الغيبة 1/  )2( الغيبة للنعامين/ 317 ح16، بحار األنوار 52/ 
املحّدثون 2/ 392 ح1404 عن الغيبة للنعامين.
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عىل  السالم  عليه  جبائيل  وكان  السالم،  عليه  القائم  يف  »نزلت  قال:  دَعَاهُ{)1(  إَِذا 
امليزاب يف صورة طري أبيض، فيكون أّوَل خلق اللّ مبايعًة له، أعني: جبئيل، ويبايعه 
الناس الثالثمئة والثالثة عش، فمن كان ابُتي باملسري واىف يف تلك الساعة، ومن ل ُيبَتَل 
باملسري ُفِقَد من فراشه، وهو قول أمري املؤمنني عليه السالم: املفقودون من فراشهم، 
وهو قول اللّ عّز وجّل: }َفاسَْتِبُقوا الَْخيْرَاتِ َأيْنَ مَا تَُكوُنوا يَْأتِ بُِكمْ الّله جَمِيعًا{، 

قال: اخلريات: الوالية لنا أهل البيت«)2(.

51. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، 
عّمن رواه عن جعفر بن حييى، عن أبيه، عن أيب عبد اهللّ جعفر بن حمّمد عليه السالم، 
َب أصحاُب القائم الفساطيَط يف مسجد ُكوفان، ثّم خيرج  أّنه قال: »كيف أنتم لو َضَ

إليهم املثال املستأنف، أمر جديد، عىل العرب شديد«)3(.

بن  قال: حّدثني حمّمد  اهللّ بن موسى،  بن أمحد، عن عبيد  للنعامين: عيلُّ  الغيبة   .52
احلسني ابن أيب اخلّطاب، عن حمّمد بن ِسنان، عن أيب اجلارود، عن أيب جعفر الباقر عليه 

السالم أّنه سمعه يقول: »األمر يف أصغرنا سنًّا، وأمخلنا ذكرًا«)4(.

53. الغيبة للنعامين: أخربنا عيلُّ بن أمحد الَبنَْدنِيجي عن عبيد اهللّ بن موسى العلوي، 

)1( سورة النمل، اآلية: 62.
)2( املصدر نفسه/ 328 ح6، بحار األنوار 52/ 528 ح156، موسوعة كتب الغيبة 1/ 213 ح6، املحّدثون 

2/ 392 393 ح1405 عن الغيبة للنعامين.
كتب  موسوعة   ،234 اإلسالم/  بشارة  ح142،   525  /52 األنوار  بحار  ح6،   334 للنعامين/  الغيبة   )3(

الغيبة 1/ 216 ح6، املحّدثون 2/ 393 ح1406 عن الغيبة للنعامين.
)4( املصدر نفسه/ 339 ح1، بحار األنوار 51/ 36 ح28، موسوعة كتب الغيبة 1/ 219 ح1، املحّدثون 

2/ 393 ح1407 عن الغيبة للنعامين.
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شعبة  أيب  بن  عمر  بن  أمحد  عن  إسحاق،  عن  احلسن،  بن  أمحد  عن  رجاله،  بعض  عن 
احللبي، عن محزة بن مُحْران، عن عبد اهللّ بن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللّ عليه السالم، قال: 

»إنَّ القائم عليه السالم يملك تسع عشة سنة وأشهرًا«)1(.

)17(: اأبو احل�سن عليُّ بن احل�سني بن حمزة بن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س ابن 

اأمري املوؤمنني عليِّ بن اأبي طالب القا�سي العلوي العّبا�سي.

قال الرجائي)2(: روى عنه: أبو املفّضل الشيباين، وعيلُّ بن أمحد بن موسى الدّقاق.

وروى عن: عّمه عيلِّ بن محزة، واحلسن بن عيلٍّ النارص.

أحاديثه:

1. األمايل للشيخ الصدوق: حّدثنا عيلُّ بن أمحد بن موسى الدّقاق، قال: حّدثنا عيلُّ 
اهللّ  قّدس  النارص  عيلٍّ  بن  احلسن  حّدثني  قال:  العّبايس،  العلوي  القايض  احلسني  بن 
أخيه  عن  ُخْثَيم،  بن  سعيد  َمْعَمر  أيب  ه  عمِّ عن  رشيد)3(  بن  أمحد  حّدثني  قال:  روحه، 
َمْعَمر، قال: كنت جالسًا عند الصادق جعفر بن حمّمد عليهام السالم، فجاء زيد بن عيلِّ 
»ياعّم، ُأعيذك باللّ  بن احلسني، فأخذ بعضاَديت الباب، فقال له الصادق عليه السالم: 
ُأّم زيد: واهللّ ال حيملك عىل هذا القول غري  بالُكناسة«، فقالت له  أن تكون املصلوب 
ثّم  ثالثًا.  حسد«  ياليته  حسد،  ياليته  حسد،  »ياليته  السالم:  عليه  فقال  البني،  احلسد 
قال: »حّدثني أيب عن جّدي عليهام السالم أّنه خيرج من ولده رجل يقال له زيد، يقتل 

)1( املصدر نفسه/ 354 355 ح4، موسوعة كتب الغيبة 1/ 229 ح4.
)2( املحّدثون 2/ 505 عن أمايل الصدوق وبحار األنوار.

)3( ويف مدينة املعاجز للسّيد هاشم البحراين: )رشد( 4/ 374 ط1 )1414هـ( مطبعة حافظ، وكذا يف أمايل 
الصدوق/ 43 ط5 )1410هـ( مؤّسسة األعلمي للمطبوعات.
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بالكوفة، ويصلب بالُكناسة، خيرج من قبه نبشًا، تفتح لروحه أبواب السامء، يبتهج 
به أهل الساموات، جتعل روحه يف حوصلة طري أخرض يسح يف اجلنّة حيث يشاء«)1(.

احلسن  أبو  حّدثنا  قال:  املفّضل،  أيب  عن  مجاعة  أخربنا  الطويس:  للشيخ  األمايل   .2
عيلُّ بن احلسني بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني، قال: حّدثنا 
عّمي عيلُّ بن محزة، قال: حّدثنا عيلُّ بن جعفر بن حمّمد عن أخيه موسى بن جعفر، عن 
أبيه جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن جّده، عن احلسني، عن عيلٍّ عليهم السالم، قال: »قال 
رسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله: ما اختلج ِعْرٌق وال عثرت قدٌم إالَّ بام قّدمت أيديكم، 

وما يعفو اللّ عّز وجّل عنه أكثر«)2(.

بن  الّل  عبيد  بن  احل�سن  بن  احل�سني  بن  حمزة  بن  عليِّ  بن  احل�سني  بن  عليُّ   :)18(

العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب.

روى عنه: أبو الفرج اإلصفهاين.

وروى عن: عّمه حمّمد)3( بن عيلِّ بن محزة.

)1( أمايل الصدوق/ 42 43 ح11، املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 505 ح1705.
)2( أمايل الطويس/ 498 برقم: 1172.

)3( قال حمّمد بن عيلِّ بن محزة. ويف احلسن بن عيلٍّ يقول سليامن بن َقتَّة:
حــســنــًا  ــى  ــع ن ــن  مـ اهللّ  ــذب  ــ ك ــا  ــتـــكـــذيـــب نـــعـــيـــه ثــمــنيـ ــس لـ ــيـ لـ
ــت خــلــيــي وكـــنـــت خــالــصــتــي  ــن ــن أهـــلـــه ســكــنك ــ لـــكـــلِّ حـــــيٍّ م
ويف  أراك  ال  ــدار  ــ ــ ال يف  ــول  ــ غبنأجـ ــم  ــ ــواره ــ ج ُأنــــــايس  الــــــدار 
ــم  ــ ــدنبـــّدلـــتـــهـــم مـــنـــك لـــيـــت أّنـ ــهــم ع ــن ــي ــي وب ــن ــي ــوا وب ــحـ أضـ

)أبو الفرج اإلصفهاين: مقاتل الطالبيني/ 50(.
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قال أبو الفرج: وفيام قال يل عيلُّ بن احلسني بن عيلِّ بن محزة بن احلسني بن احلسن بن 
عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب أروه عنّي. وأخرج إيلَّ كتاب عّمه حمّمد بن عيلِّ 
بن محزة، فكتبته عنه: قال عيلُّ بن عبد اهللّ بن جعفر بن إبراهيم بن حمّمد بن عيلِّ بن عبد 
اهللّ بن جعفر بن أيب طالب عليهم السالم: ُقتِل جعفر وهو ابن ثالث أو أربع وثالثني 
سنة. وهذا عندي شبيه بالوهم؛ ألّنه قتل يف سنة ثامن من اهلجرة، وبني ذلك الوقت وبني 
أمري  أخيه  من  أسّن  وهو  سنة،  وعرشون  إحدى  وآله  عليه  اهلل  صىلَّ  اهللّ  رسول  مبعث 
املؤمنني عيلٍّ عليه السالم بعرش سنني، وكان لعيلٍّ حني أسلم سنون خمتلف يف عددها، 
فامُلكثر يقول كانت مخس عرشة، واملقلل سبع سنني. وكان إسالمه يف السنة التي بعث 
فيها رسول اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله ال خالف يف ذلك. وعىل أيِّ الروايات َقِيَس أمُره ُعلم 

أّنه كان عند مقتله قد جتاوز هذا املقدار من السنني)1(.

)19(: اأبو حمّمد عليُّ بن حمزة بن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب.

قال الرجائي: روى عنه: ابنه حمّمد بن عيلِّ بن محزة العلوي، وابن أخيه أبو احلسن عيلُّ 
بن احلسني بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني.

وروى عــن: أيب احلســن الرضــا عليــه الســالم، واحلســني بــن زيــد الشــهيد، وعــيلِّ 
بن جعفــر)2(.

بن  اهللّ  بن عبيد  للحسن  أّن  األنساب  تذكر كتب  مل  أقول:  الطالبيني/ 8.  مقاتل  الفرج اإلصفهاين:  أبو   )1(
العّباس ولدًا اسمه )حسني(! ولعّله ُأدرج سهوًا. ويبدو يل أّنه يّتحد مع عيلِّ بن احلسني بن محزة بن احلسن 
بن عبيد اهللّ بن العّباس، فيكون كلٌّ من عيلٍّ بني احلسني ومحزة، واحلسنِي بني محزة واحلسن بن عبيد اهللّ 

ساقطني، واهللّ أعلم.
)2( املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 514.
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قال النجايش: ثقة، روى وأكثر الرواية، له نسخة يروهيا عن موسى بن جعفر عليه 
السالم، أخربنا حمّمد بن جعفر، قال: حّدثنا أمحد بن حمّمد بن سعيد، قال: حّدثنا حمّمد 
بن هارون بن عيسى قراءة، قال: حّدثنا حمّمد بن عيلِّ بن محزة، قال: سمعت أيب حيّدث 

عن موسى بن جعفر وذكر النسخة)1(.

وكذا قاله الشيخ حمّمد بن إسامعيل املازندراين)2( والسّيد مصطفى التفريش)3( والسّيد 
أبو القاسم اخلوئي)4( وذكره العاّلمة احليّل قال: ثقة)5(، كام وّثقه ابن داود احليّل)6(.

أحاديثه:

1. األمايل للشيخ الطويس: أخربنا مجاعة عن أيب املفّضل، قال: حّدثنا أبو أمحد عبيد 
ثني حمّمد بن عيلِّ بن محزة  اهللّ بن احلسني بن إبراهيم العلويُّ النَِّصيبيُّ ببغداد، قال: حدَّ
، قال: سألت أبا عبد اهللّ  العلوّي، قال: حّدثني أيب، قال: حّدثني احلسني بن زيد بن عيلٍّ
السالم،  عليهام  احلسني  بن  جّدنا عيلِّ  السالم عن سّن  عليهام  الصادق  بن حمّمد  جعفر 
فقال: أخربين أيب عن أبيه عيلِّ بن احلسني عليهام السالم، قال: »كنت أميش خلف عّمي 
فيه  ُقبَِض  الذي  العام  املدينة يف  السالم يف بعض طرقات  احلسن وأيب احلسني عليهام 

حاوي   ،194 الشيعة/  مصنّفي  أسامء  فهرست  النجايش:   ،714 برقم:   273  272 النجايش/  رجال   )1(
األقوال يف معرفة الرجال 2/ 30 عن رجال النجايش واخلالصة وحوايش الشهيد الثاين عىل اخلالصة.

)2( منتهى املقال 4/ 406 407 برقم: 2009.
)3( نقد الرجال 3/ 258 برقم: 3560.

)4( معجم رجال احلديث 11/ 421 422 برقم: 8099.
)5( رجال العاّلمة احليّل )خالصة األقوال(/ 102 برقم: 62.

)6( كتاب الرجال/ 138 برقم: 1047، قال: أبو حمّمد ثقة.
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عّمي احلسن عليه السالم، وأنا يومئٍذ غالم قد ناهزت احللم)1( أو كدت، فلقيهام جابر 
بن عبد اللّ وأنس بن مالك األنصارّيان يف مجاعة من قريش واألنصار، فام متالك جابر 
بن عبد اللّ حّتى أكّب عىل أيديام وأرجلهام يقّبلهام، فقال رجٌل من قريش كان نسيبًا 
ملروان: أتصنع هذا يا أبا عبد اللّ، وأنت يف سنِّك هذا وموضعك من صحبة رسول اللّ 
صىلَّ الل عليه وآله؟! وكان جابٌر قد شهد بدرًا، فقال له: إليك عنّي! فلو علمت يا أخا 

اب. قريش من فضلهام ومكانام ما أعلم، لقّبلت ما تت أقدامهام من التُّ

ثّم أقبل جابر عىل أنس بن مالك، فقال: يا أبا حزة، أخبين رسول اللّ صىلَّ الل عليه 
وآله فيهام بأمر ما ظننته أّنه يكون يف بٍش، قال له أنس: وبامذا أخبك يا أبا عبداللّ؟

قال عيُّ بن احلسني عليهام السالم: فانطلق احلسن واحلسني عليهام السالم، ووقفت 
وآله  الل عليه  اللّ صىلَّ  بينا رسول  قال:  فأنشأ جابر يّدث،  القوم،  أنا أسمع حماورة 
ادُع يل حسنًا وحسينًا،  يا جابر،  إذ قال يل:  َمْن حوله  ذات يوم يف املسجد وقد خّف 
وكان صىلَّ الل عليه وآله شديد الكلف هبام، فانطلقت فدعوتام، وأقبلت أحل هذا مّرة 
ي  وهذا ُأخرى حّتى جئته هبام، فقال يل وأنا أعرف السور يف وجهه ملَِا رأى من حنوِّ
أيب  فداك  ذلك  من  يمنعني  وما  فقلت:  جابر؟  يا  أتبُّهام  إّيامها:  وتكريمي  عليهام)2( 

وُأّمي وأنا أعرف مكانام منك، قال: أفال ُأخبك عن فضلهام؟

قلت: بىل بأيب أنت وُأّمي.

قال: إّن اللّ )تعاىل( مّلا أحبَّ أن خيلقني خلقني نطفة بيضاء طّيبة، فأودعها صلب 

)1( يف نسخة ثانية: مل ُأراهق، وراهق الغالم: قارب احلُلم.
)2( يف نسخة ثانية: حمّبتي هلام.
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أيب آدم عليه السالم، فلم يزل ينقلها من صلب طاهٍر إىل رحم طاهٍر إىل نوح وإبراهيم 
عليهام السالم، ثّم كذلك إىل عبد املّطلب، فلم يصبني من دنس اجلاهلّية، ثّم افتقت 
تلك النُّطفة بشطرين: إىل عبد اللّ، وأيب طالب، فوَلدين أيب فختم اللّ يب النبّوة، وُولَِد 
، فوَلدتا اجلهر واجلهري  عيٌّ فُختِمت به الوصّية، ثّم اجتمعت النُّطفتان منّي ومن عيٍّ
مدينة  يفتح  والذي  منهام،  ذّريتي  وجعل  النُّبّوة،  أسباط  هبام  اللّ  فختم  احلسنني)1(، 
السالم رجل خيرج يف  الكفر، فمن ذّرية هذا وأشار إىل احلسني عليه  أو قال: مدائن 
آخر الزمان يمأل أرض اللّ)2( عدالً كام ملئت ظلاًم وجورًا، فهام طهران)3( مطّهران، 
ومها سّيدا شباب أهل اجلنّة، طوبى ملن أحّبهام وأبامها وُأّمهام، وويٌل ملن حارهبم)4(

وأبغضهم«)5(.

احلسن  أبو  حّدثنا  قال:  املفّضل،  أيب  عن  مجاعة  أخربنا  الطويس:  للشيخ  األمايل   .2
عيلُّ بن احلسني بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني، قال: حّدثنا 
عّمي عيلُّ بن محزة، قال: حّدثنا عيلُّ بن جعفر بن حمّمد عن أخيه موسى بن جعفر، عن 
أبيه جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن جّده، عن احلسني، عن عيلٍّ عليهم السالم، قال: »قال 
رسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله: ما اختلج عرق وال عثرت قدم إالَّ بام قّدمت أيديكم، 

وما يعفو اللّ عّز وجّل عنه أكثر«)6(.

)1( يف نسخة ثانية: احلسنان.
)2( يف نسخة ثانية: األرض.
)3( يف نسخة ثانية: طاهران.
)4( يف نسخة ثانية: حاّدهم.

)5( أمايل الطويس/ 436 437 برقم: 1087.
)6( أمايل للشيخ الطويس/ 498 برقم: 1172.
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اهللّ  بن عبد  املفّضل حمّمد  أيب  الشيخ  إىل  بإسنادنا من عّدة طرق  األُسبوع:  3. مجال 
النَّصيبي، قال:  العلوي  إبراهيم  اهللّ بن احلسني بن  أبو أمحد عبد  رمحه اهلل، قال: حّدثنا 
حّدثنا حمّمد بن عيلِّ بن محزة العلوي العّبايس، قال: حّدثنا أيب وأبو هاشم داود بن القاسم 
اجلعفري رمحه اهلل، قال: حّدثنا الّرضا عيلُّ بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عليهام 
»أّن رجاًل سأل أبا جعفر بن حمّمد عليهام السالم عن صالة التسبيح، فقال:  السالم: 

تلك احلبوة«)1(.

أبو  املعّدل إمالًء، أخربنا  الفرج أمحد بن حمّمد بن عمر  أبو  4. تاريخ بغداد: أخربنا 
جعفر أمحد بن عيلٍّ الكاتب، حّدثنا حمّمد بن خالد وكيع، حّدثنا حمّمد بن عيلِّ بن محزة، 
حّدثني عبد الصمد بن موسى، حّدثني عبد الوّهاب بن حمّمد بن إبراهيم، حّدثني عبد 
الصمد بن عيلٍّ عن أبيه، عن عبد اهللّ بن عّباس، قال: )إذا أسف اهللّ عىل خلق من خلقه، 
فلم يعّجل هلم النقمة بمثل ما أهلك به األُمم من الريح وغريها، خلق هلم خلقًا يعّذهبم 

ال يعرفون اهللّ عّز وجّل()2(.

5. )خمترص إثبات الرجعة( ما نّصه: حّدثنا حمّمد بن عيلِّ بن محزة العلوي بن احلسن 
حممد  أبا  )سمعت  قال:  السالم  عليهم  طالب  أيب  بن  عيلِّ  بن  العّباس  بن  اهللّ  عبيد  بن 
عليه السالم يقول: »قد ولد ويّل اللّ وحّجته عىل عباده، وخليفتي من بعدي، خمتونًا، 
ليلة النصف من شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني عند طلوع الفجر، وغّسلته عّمتي 
ُأّمه  حكيمة بنت حمّمد بن عيٍّ الرضا عليه السالم«. فسأل حمّمد بن عيلِّ بن محزة عن 

عليه السالم؟

)1( مجال اأُلسبوع/ 181 182.
)2( العّباس للجاليل/ 332 عن تاريخ بغداد.
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األّيام: )سوسن(، ويف بعضها: )رحيانة(،  يقال هلا يف بعض  التي  ُأّمه )مليكة(  قال: 
وكان )صقيل( و )نرجس( أيضًا من أسامئها()1(.

6. مقاتل الطالبيني: وفيه ذكر للعهد الذي عقده املأمون لإلمام الرضا عليه السالم، 
وكيفية سّمه، وما نقله من الشعر يرثيه أشجع بن عمرو السلمي، ومّلا شاعت غرّي أشجع 

ألفاظها، فجعلها يف الرشيد ومطلعها:

أزّمتها يف  حيدي  العيِس  صاحَب  اِْسمْع وأسمْع غدًا يا صاحَب العيِسيا 

قال أبو فرج: هذه القصيدة ذكر حمّمد بن عيلِّ بن محزة أّنا يف عيلِّ بن موسى الرضا)2(.

)20(: اأبو احل�سن عليُّ بن حمّمد بن احل�سن بن اإ�سماعيل بن عبد الّل بن عبيد الّل بن 

احل�سن بن عبيد الّل بن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب الطربي.

قـال أبـو نعيـم: قـدم علينا بعد السـّتني، يروي عـن ابن عقـدة، حّدثنا عـيلُّ بن حمّمد 
احلسن)3(. أبو 

)21(: اأبو القا�سم عليُّ بن حمّمد بن عليِّ بن القا�سم بن حمّمد بن عبيد الّل بن احل�سن 

بن عبيد الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب ال�سريف العلوي العّبا�سي الرازي.

قال الرجائي: روى عنه: أبو حمّمد جعفر بن أمحد بن عيلٍّ القّمي الرازي، واحلسني بن 
عبيد اهللّ الغضائري سنة )335هـ( بمنزله بباب الشعري.

)1( العّباس للجاليل/ 334 عن خمترص إثبات الرجعة وعنه وسائل الشيعة.
)2( مقاتل الطالبيني/ 375 379، العّباس للجاليل/ 334.

)3( املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 533 عن تاريخ أصبهان.
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وروى عـن: أمحـد بن زيـاد بن جعفر، وحمّمـد بن أمحد بـن حمّمد امُلكتِّـب، وأمحد بن 
عـيلِّ بـن إبراهيـم بن هاشـم، وأمحد بـن حمّمد بـن الفضل اجلوهـري، واحلسـن بن عيلِّ 
بـن صالـح الصـويف اخلـّزاز، وحمّمد بن موسـى الرّقـي، وحمّمد بـن إبراهيم، واحلسـني 
بـن صالـح بن شـعيب اجلوهـري، وعبـد اهللّ بن حمّمـد، وأيب عيسـى حمّمد بـن أمحد بن 

حمّمـد بن ِسـنان الزاهري)1(.

أحاديثه:

1. املسلسالت للقّمي: حّدثني عيلُّ بن حمّمد بن عيلٍّ العلوي، قال: حّدثني أمحد بن 
زياد بن جعفر عن عيلِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الرّيان بن الصلت، قال: سمعت موالي 
عيلَّ بن موسى الرضا عليهام السالم يقول: »سمعت أيب موسى بن جعفر عليهام السالم 
يقول: سمعت أيب جعفر بن حمّمد عليهام السالم يقول: سمعت أيب حمّمد بن عيٍّ عليهام 
السالم يقول: سمعت أيب عيُّ بن احلسني عليهام السالم يقول: سمعت أيب احلسني بن 
عيٍّ عليهام السالم يقول: سمعت أيب عيُّ بن أيب طالب عليهام السالم يقول: سمعت 
رسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله يقول: سمعت اللّ جّل جالله يقول: عيُّ بن أيب طالب 
خلقي، ونوري يف بالدي، وأميني عىل علمي، ال ُأدخل النار َمْن عرفه  حّجتي يف)2( 

وإْن عصاين، وال ُأدخل اجلنّة َمْن أنكره وإْن أطاعني«)3(.

2. املسلسالت للقّمي: حّدثني أبو القاسم عيلُّ بن حمّمد بن عيلٍّ العلوي، قال: سمعت 
حمّمد بن أمحد السناين، قال: سمعت عيلَّ بن حمّمد العلوي الُعَرييض يقول: سمعت عبد 

)1( املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 538.
)2( يف األصل )عىل( جامع األحاديث/ 262.

)3( جامع األحاديث/ 262، املحّدثون 2/ 539 ح1743 عن املسلسالت للقّمي.
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أبا  يقول: سمعت  العلوي  بن عيسى  أمحد  يقول: سمعت  احلسني  اهللّ  عبد  بن  العظيم 
ذّر  أليب  »يتمّثل  يقول:  السالم  عليهام  حمّمد  بن  جعفر  الصادق  سمعت  يقول:  صادق 

الغفاري رمحه اهلل:

ــك ســاهــي ــُب ــل ــُر والـــذنـــوُب كــا هيأنـــت يف غــفــلــٍة وق ــْم ــُع ــَد ال ــِف َن

ــك مجــيــعــًا ــي ــل ساهيمّجـــــٌة حـــّصـــلـــَت ع ذاك  عــن  وأنـــت  كــتــاب  يف 

ــى حــّت مــنــك  بــتــوبــة  ــادْر  ــ ــب ــ ت واهيمل  اليوم  وحبُلك  شيخًا  رصَت 

َجْهًا تضَحُك  كيف  منك  ــاك قـــد بـــــدْت لــإهلــيعجبًا  ــايـ ــطـ وخـ

جــهــدًا ــوم  ــي ال نفسك  يف  واسألن)1( نفسك الكرى يا مناهي)2()3(فــتــفــّكــر 

أبو  الرّشيف  حّدثنا  قال:  اهللّ،  عبيد  بن  احلسني  أخربنا  الطويس:  للشيخ  األمايل   .3
القاسم عيلُّ بن حمّمد بن عيلِّ بن القاسم العلوّي العّبايّس يف سنة مخس وثالثني وثالثامئة 
عري، قال: حّدثنا حمّمد بن أمحد بن حمّمد امُلكتِّب، قال: حّدثنا ابن حمّمد  يف منزله بباب الشَّ
ضا عليه  الكويف، قال: حّدثنا عيلُّ بن احلسن بن عيلِّ بن فّضال عن أبيه، عن أيب احلسن الرِّ
السالم، قال: »من شهر نفسه بالعبادة فاّتموه عىل دينه؛ فإّن اللّ عّز وجّل يكره شهرة 

العبادة، وشهرة الناس...«)4(.
العلوي،  4. األمايل للشيخ الطويس: أخربنا احلسني بن عبيد اهللّ عن عيلِّ بن حمّمد 
قال: حّدثنا أمحد بن عمر)5( بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، عن جّده إبراهيم بن هاشم، 

)1( يف األصل )واسأل عن(، وما أثبتناه إلقامة الوزن.
)2( يف نسخة ثانية: يا ناهي.

)3( بحار األنوار 75/ 453 ح22، املحّدثون 2/ 539 عن املسلسالت وبحار األنوار.
)4( أمايل الطويس/ 564 برقم: 1322.

)5( يف نسخة ثانية: عيل.
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عن أيب أمحد األزدّي، عن عبد الّصمد بن بشري، عن سعد بن طريف، عن األصبغ بن 
نباتة، قال: قال أمري املؤمنني عليه السالم: »الّلهّم إيّن بريٌء من الغالة، كباءة عيسى 

ابن مريم من النصارى، الّلهّم اخذهلم أبدًا، وال تنرص منهم أحدًا«)1(.

العلوي،  5. األمايل للشيخ الطويس: أخربنا احلسني بن عبيد اهللّ عن عيلِّ بن حمّمد 
بن احلسن  أيب عن حمّمد  قال: حّدثنا  اجلوهري،  الفضل  بن  بن حمّمد  أمحد  قال: حّدثنا 
الصّفار، عن عيلِّ بن حمّمد القاساين، عن القاسم بن حمّمد اإلصبهاين، عن سليامن بن داود 
املِنْقري، عن ُسفيان بن ُعيينة، عن أيب عبد اهللّ الصادق جعفر بن حمّمد عليهام السالم، 
قال: »وجدت علم الناس كّلهم يف أربع: أّوهلا: أْن تعرف رّبك، والثانية: أْن تعرف ما 
صنع، والثالثة: أْن تعرف ما أراد منك، والرابعة: أْن تعرف ما خيرجك من دينك«)2(.

6. األمايل للشيخ الطويس: أخربنا احلسني بن عبيد اهللّ عن عيلِّ بن حمّمد العلوّي، قال: 
حّدثنا احلسن بن عيلِّ بن صالح الّصويّف اخلّزاز، قال: حّدثنا أمحد بن احلسن احلسينّي عن 
ضا، عن  ، عن أبيه، عن حمّمد بن عيلِّ بن موسى، عن أبيه عيلِّ بن موسى الرِّ احلسن بن عيلٍّ
أبيه موسى بن جعفر عليهم السالم، قال: »قيل للّصادق جعفر بن حمّمد عليهام السالم: 
صف لنا املوت، قال: للمؤمن كأطيب طيب يشّمه، فينعس لطيبه، ويقطع)3( التعب 

واألل عنه، وللكافر كلسع األفاعي، ولدغ)4( العقارب وأشّد«)5(.

)1( أمايل الطويس/ 565 برقم: 1324.
)2( أمايل الطويس/ 507 برقم: 1193، و565 برقم: 1325.

)3( يف نسخة ثانية: وينقطع.
)4( يف نسخة ثانية: ولذع.

)5( أمايل للشيخ الطويس/ 565 برقم: 1326.
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7. األمايل للشيخ الطويس: أخربنا احلسني بن عبيد اهللّ عن عيلِّ بن حمّمد بن حمّمد)1( 
ّقـي، قال: حّدثنا عيلُّ بن حمّمد بن أيب القاسم  العلوّي، قال: حّدثني حمّمد بن موسى الرِّ
عن أمحد بن أيب عبد اهللّ الربقّي، عن عبد العظيم بن عبد اهللّ احلسنّي، عن أبيه، عن أبان 
، عن عاصم بن هبدلة، عن رشيح القايض، قال: قال أمري املؤمنني عليه  موىل زيد بن عيلٍّ
بمحاسن  وبارشوها  اآلجال،  مواعيد  دوا  »ترصَّ يعظهم:  يومًا وهو  السالم ألصحابه 
خّداعة  الدنيا  إّن  اآلمال،  خدائع  فتخّليكم  األموال،  ذخائر  إىل  تركنوا  وال  األعامل، 
رّصاعة مّكارة غّرارة سّحارة، أنارها المعة، وثمراتا يانعة، ظاهرها رسور، وباطنها 
زايا، هلم هبا أوالد املوت، وآثروا  غرور، تأكلكم بأضاس املنايا، وُتبرُيكم بإتالف الرَّ
إىل  والساكن  بلّذاتا،  املولع  الّرجل  ذلك  الّرجل، ومن  رتبتها، جهل  فطلبوا  زينتها، 
فرحتها، واآلمن لغدرتا، دارت عليكم برصوفها، ورمتكم بسهام حتوفها، فهي تنزع 
أرواحكم نزعًا، وأنتم جتمعون هلا مجعًا، للموت تولدون، وإىل القبور تنقلون، وعىل 

ود ُتسّلمون، وإىل احلساب ُتبعثون. مون، وإىل الدُّ الّتاب ُتنوَّ

يا ذا احليل واآلراء، والفقه واألنباء، اذكروا مصارع اآلباء، فكأّنكم بالنفوس قد 
الل واهليئة واجلامل  ُسلِبت، وباألبدان قد ُعِريت، وباملواريث قد ُقِسمت فتصري يا ذا الدَّ
زّواره، وملَّ  قلَّ  منزل  فتنّوم عىل خّدك يف حلدك، يف  منزلة شعثاء، وحمّلة غباء،  إىل 

عاّمله، حّتى ُتَشّق عن القبور، وُتبَعث إىل النُّشور.

َت إىل احُلُبور، وأنت ملك مطاع، وآمٌن ال تراع، يطوف  فإْن ختم لك بالّسعادة رِصْ
فيها  اجلنّة  أهل  للشاربني،  لّذة  بيضاء  معني  من  بكأس  اجلامن  كأّنم  ولدان  عليكم 
يتبختون، وهؤالء  ندس واحلرير  السُّ يعّذبون، هؤالء يف  فيها  النّار  يتنّعمون، وأهل 

)1( قال السّيد مهدي الرجائي: لعّله سقط بني املحّمدين: عيّل بن القاسم. املحدثون 2/ 541.
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عري يتقّلبون، هؤالء تشى مجامجهم بمسك اجلنان، وهؤالء يرضبون  يف اجلحيم والسَّ
النار  يف  أطواقًا  قون  يطوَّ وهؤالء  احِلَجال،  يف  احلور  يعانقون  هؤالء  النرّيان،  بمقامع 

باألغالل، يف قلبه فزع قد أعيا)1( األطّباء، وبه داٌء ال يقبل الّدواء.

جتفو  لعينيك  وقل  وترى،  تسمع  بام  اعتب  إليه!،  ويدى  الدود،  إىل  يسّلم  من  يا 
األهوال  بيت  القب،  بيتك  تتى،  الدموع  بعد  الدموع  من  وتفيض  الكرى،  لّذة 
والبىِل، وغايتك املوت. يا قليل احلياء! اسمع يا ذا الغفلة والّترصيف من ذي الوعظ 
والّتعريف، ُجِعَل يوم احلش يوم العرض والسؤال،، واحلباء والنّكال، يوم ُتْقَلُب إليه 
أعامل األنام، وتىص فيه مجيع اآلثام، يوم تذوب من النفوس أحداُق عيونا، وتضع 
عقل  األهوال  تلك  يف  ويار  وحبيبها،  نفس  كلِّ  بني  ويفّرق  بطونا،  يف  ما  احلوامل 
أنيق زهرتا،  تنّكرت األرض بعد حسن عامرتا، وتبّدلت باخللق بعد  إذا)2(  لبيبها، 

أخرجت من معادن الغيب أثقاهلا، ونفضت إىل اللّ أحاهلا.

يوم ال ينفع احلذر)3( إذا عاينوا اهلول الّشديد فاستكانوا، وُعِرف املجرمون بسيامهم 
فاستبانوا، فانشّقت القبور بعد طول انطباقها، واستسلمت النُّفوس إىل اللّ بأسباهبا، 
ُكِشف عن اآلخرة غطاؤها، وظهر للخلق أنباؤها، فدّكت األرض دّكًا دّكًا، ومّدت 
ألمر يراد هبا مّدًا مّدًا، واشتّد املثارون إىل اللّ شّدًا شّدًا، وتزاحفت اخلالئق إىل املحش 
إنسان جّدًا  يا  رّدًا، وجّد األمر ويك  رّدًا  املجرمون عىل األعقاب  زحفًا زحفًا، ورّد 
فردًا، وجاء رّبك وامللك صّفًا صّفًا، يسأهلم عاّم عملوا  فردًا  جّدًا، وقّربوا للحساب 

)1( يف األصل: أعيى.
)2( يف املصدر )إذ(.

)3( يف نسخة ثانية: اجلّد.
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حرفًا حرفًا، فجيء هبم عراة األبدان، خّشعًا أبصارهم، أمامهم احلساب، ومن ورائهم 
ّل،  جهنّم، يسمعون زفريها، ويرون سعريها، فلم جيدوا نارصًا وال وليًا جيريهم من الذُّ
فهم يعدون رساعًا إىل مواقف احلش ُيساقون سوقًا، فالّساموات مطوّيات بيمينه كطيِّ 
السجل للكتب، والعباد عىل الرصاط َوِجلت قلوهبم، يظنّون أّنم ال يسلمون، وال 
أفواههم، واستنطقت  فيعتذرون، قد ختم عىل  يقبل منهم  فيتكّلمون، وال  يؤذن هلم 
أيديم وأرجلهم بام كانوا يعملون، ياهلا من ساعة ما أشجى مواقَعها من القلوب حني 
عري، من مثل هذا َفْليهرِب اهلاربون، إذا  ُمّيز بني الفريقني: فريق يف اجلنّة، وفريق يف السَّ

كانت الدار اآلخرة هلا يعمل العاملون«)1(.

8. األمايل للشيخ الطويس: أخربنا احلسني بن عبيد اهللّ عن العلوّي، قال: حّدثنا حمّمد 
بن إبراهيم، قال: حّدثنا أمحد بن حمّمد عن أمحد بن حمّمد بن عيسى، عن أمحد بن حمّمد 
السالم  الباقر عليه  قال: سمعت  َخْيَثمة،  أيب بصري، عن  امَلْغراء، عن  أيب نرص، عن  بن 
يقول: »نحن جنب اللّ، ونحن صفوة اللّ، ونحن ِخرية اللّ، ونحن ُمستوَدع مواريث 
ُأمناء اللّ عّز وجّل، ونحن حجج اللّ، ونحن حبل اللّ، ونحن رحة  األنبياء، ونحن 
اللّ عىل خلقه، ونحن الذين بنا يفتح اللّ وبنا خيتم ونحن أئّمة اهلدى، ونحن مصابيح 
الدجى، ونحن منار اهلدى، ونحن العلَم املرفوع ألهل الدنيا، ونحن السابقون، ونحن 
لني، ونحن  ق، ومن ختّلف عنّا َغِرق، ونحن قادة الُغرِّ املحجَّ ك بنا حَلِ اآلخرون، َمْن متسَّ
سالة،  اط املستقيم إىل اللّ عّز وجّل، ونحن موضع الرِّ حرم اللّ، ونحن الّطريق والرصِّ
ونحن  بنا،  استضاء  ملن  اج  السِّ ونحن  املالئكة،  ختتلف  وإلينا  ين،  الدِّ ُأصول  ونحن 
السبيل ملن اقتدى بنا، ونحن اهلداة إىل اجلنّة، ونحن عرى اإلسالم، ونحن اجلسور، 

)1( أمايل للشيخ الطويس/ 566 567 برقم: 1327.
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األعظم،  الّسنام  ونحن  ق،  حُمِ عنّا  ختّلف  ومن  َسَبق،  علينا  مىض  َمْن  القناطر،  ونحن 
ونحن الذين بنا تنزل الّرحة، وبنا تسقون الغيث، ونحن الذين بنا يرصف اللّ عّز وجّل 

عنكم العذاب، فمن أبرصنا، وعرف حّقنا، وأخذ بأمرنا، فهو منّا وإلينا«)1(.

العلوّي،  9. األمايل للشيخ الطويس: أخربنا احلسني بن عبيد اهللّ عن عيلِّ بن حمّمد 
يعقوب  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  اجلوهرّي،  شعيب  بن  صالح  بن  احلسني  حّدثنا  قال: 
جعفر  الصادق  عن  النّيسابورّي  إسامعيل  بن  إسحاق  عن  حمّمد،  بن  عيلِّ  عن  الكلينّي 
صلوات  عيلٍّ  بن  احلسن  حّدثنا  قال:  السالم)2(،  عليهم  آبائه  عن  أبيه،  عن  حمّمد،  بن 
»إّن اللّ عّز وجّل بمنّه ورحته مّلا فرض عليكم الفرائض، ل يفرض ذلك  اهللّ عليهام: 
عليكم حلاجة منه إليه، بل رحة منه، ال إله إالَّ هو؛ ليمّيز اخلبيث من الطيَّب، وليبتي 
ما يف صدوركم، وليمّحص ما يف قلوبكم، ولتتسابقوا إىل رحته، ولتتفاضل منازلكم 
وم والوالية،  كاة والصَّ الة وإيتاء الزَّ يف جنّته، ففرض عليكم احلّج والعمرة وإقام الصَّ
بابًا لتفتحوا به أبواب الفرائض مفتاحًا إىل سبيله. ولوال حمّمد صىلَّ الل  وجعل لكم 
عليه وآله واألوصياء من ولده، كنتم حيارى كالبهائم، ال تعرفون فرضًا من الفرائض، 
وهل تدخل قرية إالَّ من باهبا؟ فلاّم منَّ عليكم بإقامة األولياء بعد نبّيكم صىلَّ الل عليه 
وآله قال: }الْيَوْمَ َأْكمَْلتُ َلُكمْ دِينَُكمْ وََأتْمَمْتُ عََليُْكمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ َلُكمُ 
اْلِسْلَمَ دِينًا{. وفرض عليكم ألوليائه حقوقًا، وأمركم بأدائها إليهم؛ ليِحّل لكم ما 
وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومآكلكم ومشاربكم، ويعّرفكم بذلك البكة 
والنامء والّثروة؛ ليعلم من يطيعه منكم بالغيب، ثّم قال عّز وجّل: }ُقْل اَل َأسَْأُلُكمْ 

)1( أمايل الطويس/ 567 568 برقم: 1328.
 543  /2 )املحدثون  السالم.  عليهم  آبائه  عن  الصادق،  عن  البحار:  يف  الرجائي  مهدي  السّيد  قال   )2(

ح1751(.
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عََليْهِ َأجْرًا إاِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي الُْقرْبَى{ فاعلموا أّن من يبخل فإّنام يبخل عن نفسه، إنَّ اللّ 
بعُد ما شئتم فسريى اللّ عملكم ورسوله  إليه، فاعملوا من  الفقراء  الغني وأنتم  هو 
والعاقبة  تعملون،  كنتم  بام  فينّبئكم  هادة،  والشَّ الغيب  عال  إىل  ترّدون  ثّم  واملؤمنون 

للمّتقني، وال عدوان إالَّ عىل الظاملني«)1(.

10. األمايل للشيخ الطويس: أخربنا احلسني بن عبيداهللّ عن عيّل بن حمّمد العلوّي، 
قال: حّدثنا عبد اهللّ بن حمّمد، قال: أخربنا احلسني، قال: حّدثنا أبو عبد اهللّ بن أسباط 
عن أمحد بن حمّمد بن زياد العّطار، عن حمّمد بن مروان الغّزال، عن عبيد بن حييى، عن 
حييى بن عبد اهللّ بن احلسن، عن جّده احلسن بن عيلٍّ عليهام السالم، قال: قال رسول 
اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله: »إّن يف الفردوس لعينًا أحىل من الّشهد، وألنَي من الّزبد، وأبرَد 
من الّثلج، وأطيَب من املسك، فيها طينٌة خلقنا اللّ عّز وجّل منها، وخلق منها شيعتنا، 
فمن ل يكن من تلك الطِّينة فليس منّا وال من شيعتنا، وهي امليثاق اّلذي أخذ اللّ عّز 

وجّل عليه)2( والية أمري املؤمنني عيِّ بن أيب طالب عليه السالم«.

قال عبيد: فذكرت ملحّمد بن احلسني)3( هذا احلديث، فقال: صدقك حييى بن عبد 
اهللّ، هكذا أخربين أيب عن جّدي، عن أبيه، عن النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وآله.

قـال عبيـد: قلت: أشـتهي أن تفرّسه لنـا إن كان عندك تفسـري، قـال: »نعم، أخبين 
أيب عـن جـّدي، عـن رسـول الل صـىلَّ الل عليه وآلـه قـال: إّن لل )تعاىل( ملكًا رأسـه 
تـت العـرش، وقدمـاه يف ختوم األرض السـابعة السـفىل، بـني عينيه راحـُة أحدكم، 

)1( أمايل الطويس/ 568 برقم: 1329.
)2( ويف نسخة ثانية: عىل.

)3( قال الرجائي: لعّل الصحيح: حمّمد بن عيلِّ بن احلسني )عليهام السالم(. املحّدثون 2/ 544 ح1752.
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فـإذا أراد اللّ عـّز وجـّل أْن خيلق خلقـًا عىل والية عيِّ بـن أيب طالب عليه السـالم أمر 
ذلـك امللـك، فأخـذ مـن تلـك الطينـة، فرمى هبـا يف النُّطفـة حّتـى تصـري إىل الّرحم، 

منهـا خيلق، وهـي امليثاق والّسـالم«)1(.

العلوي  القاسم  بن  عيلِّ  بن  حمّمد  بن  عيلُّ  القاسم  أبو  حّدث  األُسبوع:  مجال   .11
الرازي، وأبو الفرج حمّمد بن موسى القزويني، وأبو عبد اهللّ أمحد بن حمّمد بن عبيد اهللّ 
بن عّباس، قالوا: أخربنا أبو عيسى حمّمد بن أمحد بن حمّمد بن سنان الزاهري، قال: حّدثنا 
أيب، عن أبيه حمّمد بن ِسنان، عن املفّضل بن عمر، عن أيب عبد اهللّ الصادق عليه السالم 
قال: »كان ألُّمي فاطمة عليها السالم صالٌة تصّليها، عّلمها جبئيل: ركعتان تقرأ يف 
األُوىل احلمد مّرة وإّنا أنزلناه يف ليلة القدر مئة مّرة، ويف الثانية احلمد مّرة ومئة مّرة قل 

هو اللّ أحد، فإذا سّلمت سّبحت تسبيح الطاهرة عليها السالم«)2(.

)22(: اأبو القا�سم عليُّ بن حمّمد بن عليِّ بن حمّمد بن عبيد الّل بن احل�سن بن عبيد 

الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب.

روى عنه: أبو احلسن حمّمد بن حمّمد بن خملد.

وروى عن: جعفر بن احلسني املؤمن)3(.

أحاديثه:

اخلازن  شهريار  بن  أمحد  بن  حمّمد  اهللّ  عبد  أبو  الشيخ  أخربنا  املصطفى:  بشارة   .1

)1( أمايل الطويس/ 569 570 برقم: 1330.
)2( مجال األسبوع/ 173، املحّدثون 2/ 545 ح1753.

)3( املحّدثون 2/ 546.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

104

بقراءيت عليه يف شّوال سنة اثنتي عرشة ومخسامئة بمشهد موالنا أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب 
طالب عليه السالم، قال: حّدثنا أبو عبد اهللّ حمّمد بن حمّمد بن الربيس، قال: أخربنا أبو 
احلسن حمّمد بن حمّمد بن خمّلد إمالًء من أصل كتابه، قال: أخربنا الرشيف أبو القاسم 
عيلُّ بن حمّمد بن عيلِّ بن حمّمد بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن 
أيب طالب من حفظه، قال: حّدثنا جعفر بن احلسني املؤمن، قال: حّدثنا حمّمد بن جعفر 
بن نظر عن أمحد بن حمّمد بن خالد، عن أبيه، عن جابر بن يزيد، عن أيب جعفر الباقر عليه 
السالم، قال: سمعت أيب حيّدث عن أبيه أّن رسول اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله قال لعيلِّ بن أيب 
طالب عليه السالم: »ياعّي، أنا وأنت وابناك احلسن واحلسني وتسعة من ولد احلسني 

أركان الدين، ودعائم اإلسالم، َمْن تبعنا نجا، وَمْن ختّلف عنّا فإىل النار هوى«)1(.

)23(: اأبو العّبا�س الف�سل بن حمّمد بن الف�سل العّبا�سّي العلوّي.

هو الفضل بن حمّمد بن الفضل بن احلسن بن ُعبيد اهللّ بن العّباس.

بقم  ولد  وله  حمّمد،  بن  العّباس  أبا  املكنّى  اخلطيب  الشاعر  الفضل  العمري:  قال 
العّباس  جّده  يف  هذا  الفضل  بن  حمّمد  بن  الفضل  العّباس  أليب  ووجدت  وطربستان، 

السّقاء ابن عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم:

مــوقــفــه ــاس  ــّب ــع ــل ل ألذكـــــر  ختتطف)2(إّن  الــقــوم  ــام  وه بكرباء 

ذكره اخلطيب البغدادي يف تارخيه قال: أخرب أبو سعيد احلسن بن حمّمد بن عبد اهللّ 

)1( بشارة املصطفى/ 88 ح20، املحّدثون من آل أيب طالب 2/ 546 547 ح1757 وفيه: حمّمد بن حمّمد 
بن حمّمد بن شهريار.

)2( املجدي/ 437.
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بن حسنويه الكاتب بأصبهان حّدثنا أمحد بن جعفر بن أمحد بن معبد السمسار، حّدثنا 
أبو بكر النعامن، حّدثنا أبو العّباس العلوي الفضل بن حمّمد بن الفضل قال: قال عّمي 
العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم اعلم أّن 
به  كّلهم، فخّص  النّاس  يغني  مالك ال  وأّن  للمهم،  ففرغه  لكّل يشء،  يّتسع  رأيك ال 
العاّمة، فتوّخ هبا أهل الفضل، وأّن ليلك ونارك ال  أهل احلّق، وأّن كرامتك ال تطيق 
يستوعبان حاجتك وإْن دأبت فيهام فأحسن قسمتهام بني عملك ودعتك من ذلك، فإّن 
ما شغلك من رأيك يف غري املهم إزراء باملهم، وما رصفت من مالك يف الباطل فقدته 
حني تريده للحّق، وما عمدت من كرامتك إىل أهل النقص أرّض بك يف العجز عن أهل 

الفضل، وما شغلت من ليلك ونارك يف غري احلاجة أزرى بك يف احلاجة)1(.

)24(: القا�سم بن اأبي �سجاع حمّمد بن اأحمد بن حمزة بن احل�سني بن القا�سم بن حمزة 

بن احل�سن بن عليِّ بن عبيد الّل بن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب.

قال النسفي: ولد سنة سّت وسّتني وأربعامئة. قال: أخربنا، فقال: أخربنا أيب، قال: 
القاسم  أبو بكر بن أيب  أبو طاهر حمّمد بن عيلٍّ اإلسامعييل، قال: أخربنا احلافظ  أخربنا 
البغدادي، قال: أخربنا أبو عبد اهللّ ابن أيب ذّر، قال: حّدثنا أبو سهل بن سليامن التسرتي، 
قال: حّدثني عّمي حمّمد بن جعفر، قال: حّدثنا أمحد بن حمّمد بن برش، قال: حّدثنا حبيب 
بن بشري، قال: حّدثنا حمّمد بن احلسن، قال: حّدثنا سعيد بن ميرسة عن أنس بن مالك، 
قال: قال رسول اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله: »صوموا يوم النريوز، وخالفوا املشكني، ولكم 

صيام سنتني«)2(.

)1( تاريخ بغداد 10/ 95.
543 برقم: 995 ط1 )1412هـ( مكتبة  )2( القند يف ذكر علامء سمرقند/ 691 برقم: 1204، و/ 542 

الكوثر، قال السّيد اإلمام املظّفر قاسم بن أيب شجاع حمّمد...، املحّدثون 3/ 87 ح450.
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)2٥(: ال�سّيد حمّمد بن اأحمد املطاع ال�سنعاين.

ذكره حمّمد بن حمّمد بن حييى بن عبد اهللّ احلسني اليمني الصنعاين املعروف بزبارة يف 
)نيل الوطر( من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عرش اهلجري.

الصنعاين،  املطاع،  حمّمد،  بن  حسني  بن  عيلِّ  بن  أمحد  بن  حمّمد  العاّلمة:  السّيد  قال 
العلوي العّبايس، ينتهي نسبه إىل السّيد املطاع ابن زيد بن القاسم ابن املطاع بن إبراهيم 
بن إسامعيل بن أيب جعفر حمّمد بن عبيد اهللّ بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبد اهللّ 

بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب.

مولد صاحب الرتمجة سنة 1234ه . ونشأ بـ )صنعاء(، فأخذ عن اإلمام النارص عبد 
اهللّ بن احلسن، والقايض أمحد بن عبد الرمحن املجاهد، والقايض احلسني بن عبد الرمحن 

األكوع، وغريهم، وكان سّيدًا فاضاًل، عاملًا عاماًل.

ترمجه السّيد املؤّرخ حمّمد بن إسامعيل الكبس فقال: هو كّلية جسم الفضائل، احلقيق 
بالتقديم، واحلري بالتكريم، اجلواد الكريم، ذو السعي املشكور العظيم، واملقصد املربور 
مدهلمة،  كلِّ  وجالء  األئّمة،  نصري  األّول،  املنزلة  إىل  والسبق  املتقّبل،  واجلهاد  السليم، 
بمثله تتزّين األوراق، وبذكره تتضّوع اآلفاق، وعليه املعّول يف اإلصدار واإليراد، كان يف 
ابتداء رئاسته ومنشأ سيادته مع اإلمام النارص عبد اهللّ بن احلسن، وتوىّل من جهته وساطة 
احلالل، وهي إحدى املراتب العلية، وبقي عىل ذلك مّدة خالفته، ثّم الزم اإلمام املنصور 
باهللّ أمحد بن هاشم، وجاهد معه، ونرص وثاغر وصرب، ومّلا قام اإلمام املحسن بن أمحد، 

كان عميد دولته، وعضد صولته، ورئيس مجاعته، ثابت القدم، نافذ العلم... إلخ.

وبقي صاحب الرتمجة بعد وصول األتراك إىل )صنعاء( يف سنة 1289هـ حاكاًم عىل 
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بالد )سنجان( وبالد )الروس(، وما إليها من جهات )صنعاء(، ثّم حبسه الباشا مصطفى 
عاصم يف ذي القعدة سنة 1294ه  بقرص )صنعاء(، وأرسله مع غريه من العلامء إىل بندر 

)احلديدة(، ومل يزل باحلديدة، حّتى ُتويّف هبا شهيدًا سعيدًا يف سنة 1296ه ...)1(.

)2٦(: حمّمد تقي ماّل كتاب النجفي العّبا�سي العلوي.

هو حمّمد تقي بن حمّمد ماّل كتاب ابن مري أمحد خان بن شاهويردي خان بن حسني 
خان بن منوچهر خان بن شاهويردي خان بن حسني خان بن منصور بن زهري بن ظاهر 
الديبق  احلسن  بن  طليعات  احلسن  أيب  ابن  منصور  بن  املرجع  بن  حمّمد  بن  سلوز  بن 
السّيد  محزة  بن  احلسني  بن  اهللّ  عبيد  بن  عيلِّ  بن  احلسني  ابن  العّجان  أمحد  ابن  الرئيس 
األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهللّ العميد 

ابن العّباس الشهيد ابن أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب.

قال آقا بزرگ الطهراين)2(:

هو الشيخ)3( حمّمد تقي بن حمّمد الشهري بماّل كتاب األمحدي البيايت النجفي من فقهاء 

)1( نيل الوطر 2/ 271 272.
)2( طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة 2/ 225 226.

)3( كلمة الشيخ ال ُتطَلق عىل العلوي إاّل ما ندر، وقد بنّي لنا جعفر الشيخ باقر آل حمبوبة يف كتابه )مايض 
223. اهلامش( سبَب تلّقب )آل ماّل كتاب( بالشيخ بدالً من السّيد، قال: ذكر  النجف وحارضها 3/ 
السّيد جعفر األعرجي النّسابة أقواالً يف نسبهم، منها أّنم ينتسبون إىل أمحد ابن شاه وردي خان، يزعم أّنه 
أخذه عن الشيخ تقي بن حمّمد املعروف بماّل كتاب، وأّنه ذكره يف أّول رسالته اخلراجية، فقال: األمحدي 
عالمتها؛  وحذفوا  أصاًل،  السيادة  نسبة  تركوا  املّطلب  عبد  بن  العّباس  إىل  الناس  نسبهم  ومّلا  البيايت... 
فيها  آبائه رّصحوا  املّطلب، وأوقفني عىل عّدة كتب من مصنّفات  العّباس بن عبد  كراهَة االنتساب إىل 
بنسبتهم إىل األمحديني. وسبب نسبة الناس إليهم العّباسية أّنه كان يف بيات قبيلة من بني العّباس من ولد 
أمحد بن نيدل بن شاهويه آخر والة بني شجاع الدين خورشيد، ونسبهم األمحدية، فظّن الناس أّن )آل ماّل 
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شيخنا  ذكره  األخيار،  والصلحاء  األبرار  املشايخ  من  كان  النجف،  يف  األعالم  عرصه 

كتاب( منهم. أقول: إّن أمحد ابن شاه وردي خان هو اجلّد األّول للمرتجم له، وهو كام وصفه األعالم من 
األبرار والصلحاء واألخيار، بل ُوِصَف بالعامل الكامل عمدِة الفقهاء األطياب، فحينام يّدعي هذا النسب 
إىل  االنتساب  السيادة، وحذفوا عالمتها كراهَة  أدرى بشعاهبا، فاألصل  مّكة  يقول، وأهل  ما  يعي  فهو 
العّباس بن عبد املّطلب. وعّمه املاّل شهاب، ومنه آل عمران رؤساء قبيلة الكرد الفراتية الربعية، وهؤالء 
من أقرباء حسني قيل خان وايل )ُپْشت كوه( كام جاء يف )التقرير الرّسي لدائرة االستخبارات الربيطانية 
عن العشائر والسياسة/ 121(. وما ذكره عبد املوىل الطرحيي يف هامش )أنساب القبائل العراقية/ 117( 
قال: يّدعون أّن نسبهم ينتهي إىل مري أمحد خان الساكن يف العملة يف جبل حسني قيل خان. وما جاء يف 
)قلب الفرات األوسط/ 191( ملؤّلفه حمّمد عيّل جعفر التميمي قال: ينتهي نسبهم إىل أمحد خان الساكن 
يف العملة يف جبل حسني قويل خان وغريها من املصادر واملشّجرات كمشّجر السّيد حمسن الشوكة قسم 
أبناء عبيد اهللّ بن العّباس الذي ينتهي نسبهم إليه. كذلك ما ورد يف مشّجر السّيد عدنان القابچي وغريها 
هم  بيك  منصور  ابن  األّول  خان  حسني  أعقاب  من  كوه(  )ُپْشت  والة  أّن  وحيث  احلقيقة.  هذه  تؤّكد 
آل  أبناء عمومة  ماّل كتاب(  )آل  أّن  يعني  فهذا  النّسابة،  الثقات من  بذلك  عّباسيون علويون كام رّصح 
منها  نزحوا  التي  بيات  إىل منطقة  نسبة  بالبياتيني فهو  أّما تسميتهم  أيضًا.  عمران هم عّباسيون علويون 
ضمن حلوان*. وهي مقابلة لواسط، وهي ضمن األرايض التي حيكمها وايل )ُپْشت كوه(، أي: ضمن 
أرايض آبائهم، وهي اليوم تعرف بجبل حسني قيل خان، وبذلك سّموا بالبياتيني واألمحديني واحللوانيني. 
أّما تلّقبهم بالكردي فهو نسبة إىل قبيلة الكرد الربعية التي ينتمون إليها والتي نزح الكثري منهم معهم إىل 
الفرات األوسط بعد مقتل أمريهم أمحد خان بن شاه ويردي خان يف إحدى الوقائع. وليس كونم أكرادًا 
كام يظّن الكثري خطأ. وتسمية هذه القبيلة بالكرد قديمة جّدًا، وهي مالزمة هلم، وهم يف تلك الديار، أي: 
ضمن القبائل التابعة لوايل ُلْوّرستان. و)الِكرد( بالكرس كام يلفظها الفراتيون يف العراق، ال بالضّم كام هو 
الشائع عن األكراد، وهذا ثابت يف دوائر األحوال املدنية قدياًم منذ العهد العثامين، وقد ذكرهم لور يمر يف 
دليل اخلليج974/3. قال قبيلة عربية بالرغم من اسمها عدد أفرادها 3000 ولدهيم 500 حصان. وما 
جاء يف السالنامات الرتكية تؤكد عروبتهم. * حلوان إحدى الكور الست املكّونة إلقليم العراق سابقًا، 
األُمم  تاريخ  املدائن، حلوان، سامراء )حمّمد اخلرضي بك: حمارضات  البرصة، واسط،  الكوفة،  وهي: 
اإلسالمية )الدولة العّباسية(/ 33 34(. وقد التبس األمر عىل كثري ممّن ترجم هلم، بل ال يعرفون الرابطة 
بني آل ماّل كتاب وآل ماّل شهاب وكونم أشّقاء. واالنتامء القبيل خيتلف عن النسب. وعندما ذكر حنّا 
بطاطو غالم رضا خان بن حسني قيل خان يف كتابه )العراق 1/ 84( قال: )سادة( عائلة حاكم )ُپْشت 
كوه( ينتمون إىل ربيعة شيعة عرب، ويف املؤلَّف نفسه 3/ 356 عندما تكّلم عن عدنان عّباس الكردي 
قال: عريب شيعي، وعدنان هذا هو ابن عّباس بن علوان بن عمران بن مجعة ابن ماّل شهاب بن أمحد ابن 

شاه ويردي....
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األطياب  الفقهاء  الكامل عمدة  العامل  الشيخ  بقوله:  فوصفه  السالم(،  )دار  النوري يف 
الشيخ جواد،  الشيخ مهدي ووالد  النحرير  الكامل  الشيخ تقي ماّل كتاب، عّم  جناب 

كان من أجالء العلامء يف النجف املعارصين للسّيد مهدي بحر العلوم.
وقال األميني: من عمدة الفقهاء وعظامء العلامء املحّققني..)1(.

ويف معجم املؤّلفني: فقيه، ُأصويل..)2(.
ويف تكملة أمل اآلمل: من أجاّلء علامء النجف وعظامء فقهائها)3(.

البيايت  األمحدي  كتاب  املاّل  ابن  تقي  حمّمد  الشيخ  النجف:  تاريخ  يف  املفّصل  ويف 
حّب  عىل  مطبوعًا  هبا  ونشأ  األرشف،  النجف  مدينة  يف  ولد  1817م(،  )ت1251هـ 
العلوم،  من  كثريًا  بجّده  حاز  شأنه،  وعال  صيته  شاع  حّتى  الفاخرة  واملعارف  العلم 

وحوى بنشاطه املعقول واملنقول، وختّرج عىل علامئها، منهم:
1. السّيد حمّمد مهدي آل بحر العلوم، يروي عنه إجازة.

اشتباه  إجازة وهذا  يروي عنه  العلوم،  بحر  السّيد حمّمد مهدي  ابن  السّيد رضا   .2
من السّيد احلكيم، فالشيخ حمّمد تقي ماّل كتاب هو الذي أجاز السّيد رضا ابن السّيد 
حمّمد مهدي بحر العلوم، وقد ُذِكرت هذه اإلجازة يف كتاب )سالسل الرواة ونصوص 

اإلجازات( تأليف، السّيد حمّمد صادق بحر العلوم وهي نسخة خمطوطة يف مكتبته.

وأّكد هذه احلقيقة بعض املصادر)4(.

)1( معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام/ 370 عن املعارف 2/ 204، طبقات 2/ 225، 
مايض النجف وحارضها 3/ 225، الذريعة 8/ 247.

)2( عمر رضا كحالة 9/ 136 عن أعالم الشيعة آلقا بزرگ 2/ 225، 226.
)3( السّيد حسن الصدر 2/ 236 )تح( د. حسني عيل حمفوظ وعبد الكريم الدّباغ وعدنان الدّباغ.

)4( مايض النجف وحارضها 3/ 225، موسوعة طبقات الفقهاء 13/ 546.
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3. الشيخ جعفر الكبري، يروي عنه إجازة.

4. السّيد صاحب الرياض.

5. اآلقا حمّمد عيّل ابن الوحيد البهبهاين.

6. السّيد حمّمد جواد العاميل، وقد أجازه.

تقّيًا صاحلًا، وورعًا زاهدًا، وذا عبادة صادقة،  بارعًا، كام كان  ُأصوليًا  وأصبح عاملًا 
يقول الشيخ النوري: )كان تقّيًا كاسمه(، كتب الشيخ حمّمد تقي ماّل كتاب قبل أْن يبلغ 

اخلامسة والعرشين من عمره ما ييل:

1. الدالئل الباهرة يف فقه العرتة الطاهرة يف األُصول، فرغ من تأليف املجّلد األّول 
من هذا الكتاب عام 1227هـ، وقّرظه الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر الكبري.

2. الدالئل يف الفقه، يبدأ من كتاب الطهارة إىل مسألة العصري العنبي.

3. رسالة يف األرايض اخلراجية.

4. مقّدمة املعامل كتبها عام 1199.

5. مقّدمة الفوائد لآلقا البهبهاين كتبها عام 1201هـ.

ُتـويفِّ الشـيخ حمّمـد تقـي آل ماّل كتـاب يف مدينـة النجـف األرشف عـام 1251هـ، 
وهنـاك مـن يـؤّرخ وفاتـه عام 1250هــ، ودفـن يف داره قـرب جامع الشـيخ األردبييل 

العـامرة)1(. يف طرف 

ق1/   /2 النجف  مايض   ،205  204  /2 الرجال  )معارف  عن:  النجف )خمطوط(  تاريخ  يف  املفّصل   )1(
225، دار السالم 4/ 422، أعيان الشيعة 18/ 421، طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة 2/ 226، 

دليل النجف األرشف/ 46، معجم رجال الفكر/ 370، معجم املؤّلفني 9/ 136(.
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ويف موسوعة طبقات الفقهاء: كان تقّيًا جمتهدًا، ُأصوليًا، من علامء اإلمامية املشاهري.. 
وأعقب ولدين، مها: الفقيه حمّمد جواد )املتوّف 1264هـ(، والعامل األديب حمسن )املتوّف 

1280هـ()1(.

)27(: حمّمد جواد ماّل كتاب النجفي العّبا�سي العلوي.

هو حمّمد جواد بن حمّمد تقي بن حمّمد ماّل كتاب ابن مري أمحد خان ابن شاهويردي 
خان ابن حسني خان ابن منوچهر خان ابن شاهويردي خان ابن حسني خان ابن منصور 
بن زهري بن ظاهر بن سلوز ابن حمّمد ابن املرجع ابن منصور ابن أيب احلسن طليعات ابن 
احلسن الديبق ابن أمحد العّجان بن احلسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ بن احلسني بن محزة السّيد 
األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد 

ابن عيلِّ بن أيب طالب.

ولد يف النجف األرشف سنة 1200هـ، كان عابدًا ناسكًا تقّيًا ورعًا زاهدًا، وكان عاملًا 
فاضاًل حمّققًا ُأصولّيًا، متبّحرًا يف الفقه مدّققًا، مصنّفًا، وُيَعدُّ من كبار العلامء، امتاز بحسن 
التعبري، وجودة التحرير، وكان مستحرضًا ملتون األخبار، ذا ذهن ثاقب، حصل عىل رتبة 

االجتهاد وهو شاب، وكانت داره مكتّظة بالعلامء وأهل الفضل واألُدباء)2(.

السبحاين  الفقيه جعفر  العاّلمة  السالم: إرشاف  الصادق عليه  العلمية يف مؤّسسة اإلمام  اللجنة  تأليف   )1(
.547 546 /13

)2( معجم رجال الفكر/ 370، مايض النجف/ 226، معارف الرجال 1/ 186، املفّصل يف تاريخ النجف/ 
البهّية 2/  الدرر   ،65 الشيعة 17/  أعيان   ،277  276 الربرة 2/  الكرام  الشيعة  217، طبقات أعالم 
األرشف  النجف  يف  العلمية  احلوزة   ،435  /2 الذريعة   ،562  /13 الفقهاء  طبقات  موسوعة   ،314
)القرن الثالث عرش(/ 148 عن )أعيان الشيعة املجّلد السابع/ 330(، تكملة أمل اآلمل/ 123 برقم: 

72، تقيق السّيد أمحد احلسيني، تكملة أمل اآلمل 2/ 299 برقم: 304 )تح( د. حسني عيل حمفوظ.
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قال احلسن اجلعفري يف )نبذة الغري( عند عّد علامء عرص والده: ومنهم عاّلمة الزمن 
الشيخ جواد ماّل كتاب سمعت من غري واحد من العلامء ممّن قرأ عليه أّنه عديم املثيل 
إليه كثري من الكرامات التي ال جتري إالَّ عىل يد األولياء، وكان  علاًم وعماًل، وتنسب 
معتدل السليقة، وكتابه ينطق بفضله، بل غاىل به بعض العلامء: بأّنه ما يف كتب املتأّخرين 

مثله، فريد يف االستنباط)1(.

متبّحرًا  مدّققًا،  حمّققًا  فقيهًا  فاضاًل،  علاًم  كان  التكملة:  يف  الصدر  حسن  السّيد  قال 
يف الفقه.. ومن بيت علم كبري، عامل وابن عامل، وأخو عامل، وأبو علامء)2(. وعن الشيخ 
حمّمد أمني اإلمامي اخلوئي: كان املرتجم معارصًا وِعْدالً للمشايخ األعالم: الشيخ عيّل 
والشيخ حسن نجيل شيخنا األعظم كاشف الغطاء، والشيخ صاحب اجلواهر، والشيخ 
الغطاء  بعد كاشف  املرجعية  الرتديد يف  له أحد أطراف  املرتجم  حمسن خنفر)3(. وكان 
ونجله الفقيه اجلليل الشيخ موسى، وكان للمرتجم تبّحر ومهارة خاّصة يف الفقه، وكان 

جازمًا يف الفتوى..)4(.

تتلمذ عىل جمموعة أعالم، منهم)5(:

1. الشيخ جعفر الكبري صاحب كشف الغطاء.

)1( موسوعة طبقات الفقهاء 13/ 563.
)2( تكملة أمل اآلمل 2/ 299.

)3( له ترمجة يف الرحيانة 2/ 163. )مح(.
)4( مرآة الرشق 1/ 358 360.

186، الذريعة  227، املفّصل يف تاريخ النجف/ 217، معارف الرجال 1/  )5( مايض النجف 3/ ق1/ 
14/ 47، طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة 2/ ق1/ 276، أعيان الشيعة 17/ 65، موسوعة طبقات 

الفقهاء 13/ 563، مرآة الرشق 1/ 359.
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2. الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر الكبري.

3. الشيخ مهدي بن حمّمد حسني بن حمّمد ماّل كتاب املتوّف بعد عام )1227هـ(.

4. السّيد حمّمد جواد ابن السّيد حمّمد احلسيني الشقراين العاميل النجفي املتوّف سنة 
1226هـ يف النجف األرشف، صاحب مفتاح الكرامة.

5. السّيد حمّمد مهدي بحر العلوم.

وقد أجازه)1( السّيدان األخريان بإجازة مبّجلة، وفيها إطراٌء متناٍه عىل املرتجم له.

تتلمذ عليه عدد من أعالم النجف األرشف، منهم)2(:

1. املاّل عيل ابن املريزا خليل الطبيب الطهراين النجفي املتوّف سنة 1297.

2. الشيخ عبد اهللّ نعمة العاميل، وقد حصل منه عىل إجازة.

وكثري غريه)3(، كام يف احلصون والتكملة.

)1( ذكرت إجازة صاحب مفتاح الكرامة السّيد حمّمد جواد العاميل إىل العاّلمة حمّمد جواد ماّل كتاب يف كتاب 
)سالسل الرواة ونصوص اإلجازات( للسّيد حمّمد صادق بحر العلوم وهي نسخة خمطوطة يف مكتبته 
وفيها أيضًا، إجازة العاّلمة حمّمد جواد ماّل كتاب إىل الشيخ عبد اهللّ العاميل وخاتم املجيز )يا جواد ال 

يبخل(.
)2( أعيان الشيعة 17/ 65 66، املفّصل يف تاريخ النجف/ 218، مايض النجف 3/ ق1/ 227، موسوعة 

طبقات الفقهاء 13/ 563، معارف الرجال 1/ 187، مرآة الرشق 1/ 360.
)3( أعيان الشيعة 17/ 66، مايض النجف 3/ ق1/ 227، تكملة أمل اآلمل 2/ 299، قال السّيد حسن 
الصدر: ويروي عن السّيد جواد صاحب مفتاح الكرامة، عن السّيد بحر العلوم. وأنا أروي عنه بواسطة 
الرواية  طرق  يف  الصدر  حسن  السّيد  ذكره  األخري  وعن  النجفي.  الرازي  خليل  مريزا  ابن  عيلِّ  املوىل 
بإجازته السّيد شهاب الدين احلسيني املرعيش النجفي، عن الشيخ جواد ماّل كتاب شارح اللمعتني عن 
الشيخ جعفر خرض صاحب كشف الغطاء عن الشيخ حمّمد مهدي الفتوين عن صاحب احلدائق. وذكره 
املرعيش  احلسيني  الدين  شهاب  السّيد  إجازته  طرق  يف  النجفي  املامقاين  اهللّ  عبد  الشيخ  الفقيه  العاّلمة 
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ومن آثاره)1(:

1. األنوار الغروية يف رشح اللمعة الدمشقية.

2. تتميم مشارق الشموس.

3. كتاب يف الفقه االستداليل.

4. رشح عىل البيع من كتاب )اللمعة(.

5. كتاب الشايف.

أّما وفاته)2(:

فقد ترّددت املصادر يف تاريخ)3( وفاته ما بني عام 1263هـ وعام 1267هـ وكانت 

النجفي قال: ولشيخنا اجلليل الشيخ ماّل عيّل ابن مريزا خليل الطهراين عن الشيخ العامد والشيخ جواد 
ابن الشيخ تقي الشهري بماّل كتاب عن شيخه الرشيف األجل السّيد جواد العاميل صاحب مفتاح الكرامة 
عن السّيد العاّلمة السّيد حمّمد مهدي املعروف ببحر العلوم قّدس اهللّ تعاىل رّسه العزيز عن املشايخ العظام 
الذين منهم: الشيخ األجل حمّمد مهدي الفتوين العاميل الغروي عن الشيخ ماّل أيب احلسن الرشيف عن 
الشيخ العاّلمة حمّمد باقر املجليس عن والده التقي املاّل حمّمد تقي بن مقصود عيل املجليس. )املسلسالت 

يف اإلجازات/ 111 115 و 244 248(.
)1( الذريعة إىل تصانيف الشيعة 2/ 435 436 و 21/ 144، مايض النجف 3/ ق1/ 227 228، أعيان 
الشيعة 17/ 66 67، معارف الرجال 1/ 187، املفّصل/ 218 219، الدرر البهّية 2/ 314، اللجنة 
العلمية، موسوعة 13/ 563، طبقات 2/ ق1/ 276 277، معجم رجال الفكر/ 370، شعراء الغري 

4/ 506 و 6/ 251 252، مرآة الرشق 1/ 359.
 ،187  /1 الرجال  معارف   ،219 املفّصل/   ،314  /2 البهّية  الدرر   ،228 ق1/   /3 النجف  مايض   )2(

الذريعة 2/ 435، أعيان الشيعة 17/ 65، موسوعة طبقات الفقهاء 13/ 563.
)3( يف نبذة الغري: أّنه ارتل إىل الدار الباقية سنة 1263هـ، ويف مايض النجف تويّف سنة 1264هـ كام يف 
كشكول السّيد حمّمد اهلندي، ونقل عن التكملة: اّنه تويّف سنة نيف وسبعني ومائتني بعد األلف. وكذلك 
يف احلوزة العلمية يف النجف األرشف للسّيد حمّمد الغروي/ 148، وأيضًا يف مرآة الرشق للشيخ حمّمد 
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املاّل أمحد  يف النجف األرشف، دفن مع والده يف داره يف حمّلة العامرة قرب دار مسجد 
األردبييل وتت قّبة واحدة، وأّن هذا القرب يزار ويترّبك به.

)28(: حمّمد بن عبيد الّل العّبا�سي العلوي.

ذكـر اهلـادي إىل احلّق حييى بن احلسـني بن القاسـم املتوّف سـنة )298هــ( يف أخبار 
املهـدي عليـه السـالم ويف اإلرهاصـات التي تسـبُق ظهورُه، مـا عن املحـّدث حمّمد بن 
سـليامن الكـويف )عـن حمّمد بـن ُعَبْيـد اهللّ()1( قال: )وجـدُت يف ُكُتـب جـّدي ُعَبْيد اهللّ 
بـن العّبـاس بـن عـيّل بـن أيب طالـب عليـه السـالم:»إّن القائم مـن ُولـد احَلَسـن يبدُأ 
باملسـري مـن )َنجـد( فُيمرُّ ببْطن مـن عقيل ُيقـاُل هلم: )بنـو معاوية بن حرب( فيسـرُي 
إىل اليمـن؛ فيسـوُق َيَمنَهـا إىل تاَمتِهـا إىل مّكـة؛ َكَسـْوِق الراعـي َغنََمـُه إىل َمراِحها، 

يقدُمـُه بـنَي َيَديِه َرُجـٌل من ُولد العّبــاس بن عـّي«()2(.

)29(: اأبو عبد الّل حمّمد بن عليِّ بن حمزة بن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س بن 

عليِّ بن اأبي طالب.

قال النجايش: ثقة، عني يف احلديث، صحيح االعتقاد، له رواية عن أيب احلسن وأيب 
حمّمد عليهام السالم، واّتصال مكاتبة، ويف داره حصلت)3( ُأّم صاحب األمر عليه السالم 

بعد وفاة احلسن عليه السالم.

أمني اإلمامي اخلوئي 1/ 359، ويف أعيان الشيعة أّنه كان حّيًا سنة 1267هـ كام يدّل تاريخ الفراغ من 
النجف سنة 1264، ويف  تويّف يف  الرجال:  بعد 1267، ويف معارف  تويّف  الذريعة  بعض مؤّلفاته، ويف 

موسوعة طبقات الفقهاء سنة 1264هـ، ويف طبقات أعالم الشيعة بعد 1267.
)1( قال اجلاليل: ما بني القوسني من طبعة مؤّسسة زيد. العّباس/ 180 اهلامش.

)2( درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحوية/ 194، العّباس للجاليل/ 180.
)3( يف هامش النسخ أي )جلست(، النجايش: فهرست أسامء مصنّفي الشيعة/ 245.
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حمّمد  بن  عيلُّ  حّدثنا  قال:  اهللّ  عبيد  بن  احلسني  أخربنا  الطالبيني،  مقاتل  كتاب  له 
القالنيّس قال: حّدثنا محزة بن القاسم عن عّمه حمّمد بن عيلِّ بن محزة)1(.

وكذا قاله التفريش)2(، والشيخان عيّل أكرب الرُتايب وحييى الرهائي)3(.

وقال ابن حجر العسقالين: روى عن أبيه وعمر بن شبة النمريي والعّباس بن فرج 
الريايش وأيب عثامن املازين النحوي واحلسن بن داود اجلعفري وغريهم.

وعنه: حمّمد بن خلف ووكيع القايض وحمّمد بن عبد امللك التارخيي وأبو حمّمد بن أيب 
حاتم وأبو احلسني عمر بن احلسن األشناين وحمّمد بن خملد الدوري. قال ابن أيب حاتم: 
صدوق ثقة. وقال اخلطيب: كان أحد األُدباء الشعراء العلامء برواية األخبار. قال ابن 

خملد: مات سنة ست وثامنني ومائتني)4(.

قال الزركيل: أبو عبد اهللّ العلوي اهلاشمي، شاعر راوية، بغدادي... وكان من العلامء 
باحلديث.. ونعته ابن حزم باملحّدث)5(.

قال الرجائي:

)روى عنه: أبو أمحد عبيد اهللّ بن احلسن بن إبراهيم العلوي النصيبي ببغداد، وحنظلة 

)1( رجال النجايش/ 347 348 برقم: 938، حاوي األقوال يف معرفة الرجال 2/ 231 برقم: 591 عن 
)الذريعة 21/ 377 ورجال النجايش/ 347 برقم 938 واخلالصة/ 156 برقم: 106(، ثقات الرواة 

3/ 262 263 برقم: 1100، جامع الرواة 2/ 154.
)2( نقد الرجال 4/ 274 275 برقم: 4926.

)3( املوسوعة الرجالية امليرّسة أو معجم رجال الوسائل برقم: 5347.
)4( تاريخ بغداد 3/ 63 برقم: 1016، وفيه: حمّمد بن عيلِّ بن محزة بن احلسني بن عبد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ 

بن أيب طالب. هتذيب التهذيب 9/ 352 353.
)5( األعالم 6/ 272 عن املرزباين/ 453 ومجهرة النسب/ 60.
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بن زكريا القايض التميمي بقزوين، وأبو الفضل الشيباين.

وروى عن: أبيه عيلِّ بن محزة العّبايس، وأيب هاشم داود بن القاسم اجلعفري()1(.

ويف املشّجر الكّشاف للعميدي: أبو عبد اهللّ نزل البرصة، وروى احلديث عن الرضا 
ابن موسى الكاظم وغريه هبا وبغريها، وكان متوّجهًا عاملًا شاعرًا)2(.

وكذا قاله العمري: وأضاف كان قوي الفضل والعلم)3(.

ويف تاريخ بغداد: كان أحد األُدباء الشعراء العلامء برواية األخبار، وحّدث عن أبيه، 
وعن عبد الصمد موسى اهلاشمي، واحلسن بن داود بن عبد اهللّ اجلعفري، وأيب عثامن 
بن عبد  النمريي. روى عنه حمّمد  بن شبة  الريايش، وعمر  الفرج  بن  والعّباس  املازين، 
امللك التارخيي، ووكيع القايض، وحمّمد بن خملد، وقال ابن أيب حاتم الرازي: سمعت 

منه وهو صدوق،ثّم روى رواية هو يف إسناده.

ثّم قال: قرأت كتاب حمّمد بن خَمَْلد بخّطه: سنة سّت وثامنني ومائتني فيها مات أبو 
عبد اهللّ العلوي حمّمد بن عيلِّ بن محزة، أخربنا السمسار، أخربنا الصّفار، حّدثنا ابن قانع: 

أّن حمّمد بن عيلِّ بن محزة مات يف سنة سبع وثامنني ومائتني)4(.

ويف منتهى املقال: أبو حمّمد ثقة، روى وأكثر الرواية، له نسخة يروهيا عن موسى بن 
جعفر عليهام السالم، عنه حمّمد ابنه)5(.

)1( املحّدثون من آل أيب طالب 3/ 291 296.
)2( املشّجر الكّشاف/ 228.

)3( املجدي يف األنساب/ 235.
)4( املحّدثون من آل أيب طالب 3/ 292 عن تاريخ بغداد 3/ 63 برقم: 1016.

)5( للشيخ حمّمد بن إسامعيل املازندراين 4/ 406 407 برقم: 2009.
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ويف كتاب الرجال: له اّتصال مكاتبة، ويف داره حصلت ُأّم صاحب األمر بعد وفاة 

احلسن عليه السالم)1(.

ويف خالصة األقوال: أبو عبد اهللّ ثقة، عني يف احلديث، صحيح االعتقاد)2(.

وقال املّزي: يروي عن: احلسن بن داود بن عبد اهللّ اجلعفري، والعّباس بن الفرج 

الريايش، وعبد الصمد بن موسى اهلاشمي، وأبيه عيلِّ بن محزة العلوي، وعمر بن َشّبة 

النُّمريي، وأيب عثامن املازين النحوي.

ويروي عنه: عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي، وأبو احلسني عمر بن احلسن بن مالك 

التارخيي،  امللك  عبد  بن  وحمّمد  القايض،  ووكيع  خلف،  بن  وحمّمد  القايض،  األشناين 

وحمّمد بن خملد الدوري.

قال عبد الرمحن بن أيب حاتم: سمعت منه، وهو صدوق ثقة. وقال أبو بكر اخلطيب: 

كان أحد األُدباء الشعراء العلامء برواية األخبار. وقال حمّمد ابن خَمَْلد: مات سنة ست 

وثامنني ومائتني)3(.

)1( لتقي الدين احلسن بن عيلِّ بن داود احليّل/ 179 برقم: 1457.

)2( للحسن بن يوسف بن عيلِّ بن املطّهر احليّل/ 156 برقم: 106.
)3( هتذيب الكامل 9/ 210 برقم: 6109 عن )الطبقات الكربى البن سعد 6/ 368، التاريخ الكبري للبخاري 
1/ 513، 2/ 2835، تاريخ البخاري الصغري 2/ 108، 109، 110، ضعفاء النسائي/ 521، الكنى 
للدواليب 2/ 68، اجلرح والتعديل 8/ 5، املجروحني البن حّبان 2/ 246، تاريخ اإلسالم 6/ 284، 
ميزان االعتدال 3/ 7905، هتذيب التهذيب البن حجر 9/ 322، تقريب التهذيب )6153(، وقال: 
»صدوق من الثامنية عرشة، مات سنة ست وثامنني ومائتني«( )مح(. املحّدثون من آل أيب طالب 3/ 292 
293، ويف معجم الشعراء للمرزباين/ 411: شاعر راوية عامل، يروي كثريًا من أخبار أهله وبني عّمه، 

ولقيه مجاعة من شيوخنا وحّدثونا عنه. ومات يف سنة سبع وثامنني ومائتني....
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أحاديثه:

1. األمايل للشيخ الطويس: أخربنا مجاعة عن أيب املفّضـل، قال: حّدثنا أبو أمحد عبيد 
قال: حّدثنا حمّمد بن عيلِّ بن محزة  ببغداد،  النَّصيبي  العلوي  إبراهيم  بن  اهللّ بن احلسن 
العلوّي، قال: حّدثني أيب، قال: حّدثنا احلسني بن زيد عن عبد اهللّ بن حمّمد بن عمر بن 
عيلِّ بن أيب طالب، عن أبيه، عن جّده، عن جعدة بن ُهبرية، عن أبيه، عن ُأّم هانئ بنت أيب 
طالب، قالت: )مّلا أمر اهللّ تعاىل نبّيه صىلَّ اهلل عليه وآله باهلجرة وأنام عليًا عليه السالم يف 
فراشه وسّجاه)1( برُبد له حرضمي، ثّم خرج، فإذا وجوه قريش عىل بابه، فأخذ حفنة من 
ها عىل رؤوسهم، فلم يشعر به أحد منهم، ودخل عيلَّ بيتي، فلاّم أصبح أقبل  تراب فذرَّ
عيلَّ وقال: »أبشي يا ُأّم هانئ، فهذا جبئيل عليه السالم خيبين أّن اللّ عّز وجّل قد 
أنجى علّيًا من عدّوه«. قالت: وخرج رسول اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله مع جناح الّصبح إىل 
غار ثور، وكان فيه ثالثًا حّتى سكن عنه الطلب، ثّم أرسل إىل عيل عليه السالم فأمره)2( 

بأمره وأداء أمانته()3(.

2. األمايل للشيخ الطويس: أخربنا مجاعة عن أيب املفّضل، قال: حّدثنا أبو أمحد عبيد 
اهللّ بن احلسني بن إبراهيم بن عيلٍّ العلوّي النَّصيبي العبد الصالح رمحه اهلل، قال: حّدثني 
ثني أيب، قال: حّدثني احلسني بن زيد،  حمّمد بن عيلِّ بن محزة العلوّي العّبايس، قال: حدَّ
وعبد اهللّ بن إبراهيم اجلعفري مجيعًا عن جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن جّده، عن احلسني 
، عن أبيه عيلٍّ عليهام السالم، قال: »قال النبيُّصىلَّ الل عليه وآله: يا أبا ذّر، من  بن عيلٍّ

)1( يف نسخة ثانية: )ووّشحه(.
)2( يف نسخة ثانية: )وأمره(.

)3( األمايل للشيخ الطويس/ 392 برقم: 993.
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أحّبنا أهل البيت، َفْليحمد اللّ عىل أّول النِّعم، قال: يا رسول اللّ، وما أّول النِّعم؟ قال: 
طيب الوالدة؛ إّنه ال يبُّنا أهل البيت إالَّ من طاب مولده«)1(.

3. األمايل للشيخ الطويس: أخربنا مجاعة عن أيب املفّضـل، قال: حّدثنا أبو أمحد عبيد)2( 
اهللّ بن احلسني بن إبراهيم العلوّي، قال: حّدثني أيب، قال: حّدثني عبد العظيم بن عبد اهللّ 
ّي عن أيب جعفر حمّمد بن عيلٍّ الرضا عليه السالم عن أبيه،  ازّي يف منزله بالرَّ احلسنّي الرَّ
عن آبائه عليهم السالم، عن عيلِّ بن أيب طالب عليه السالم، قال: »قلت: أربٌع)3( أنزل 
اللّ تعاىل تصديقي هبا يف كتابه: قلت: املرء خمبوء تت لسانه، فإذا تكّلم ظهر، فأنزل 
اللّ تعاىل: }وََلَتعِْرَفنَّهُمْ فِي َلحِْن الَْقوِْل{ قلت: من َجِهل شيئًا عاداه، فأنزل اللّ }بَْل 
بُوا بِمَا َلمْ يُحِيُطوا بِعِْلمِهِ وََلمَّا يَْأتِِهمْ تَْأِويُلهُ{ وقلت: َقْدُر أو قال: قيمُة كّل امرئ ما  َكذَّ
بَسَْطًة  هَ اصَْطَفاهُ عََليُْكمْ وََزادَهُ  اللَّ }إِنَّ  يسنه)4(، فأنزل اللّ تعاىل يف قّصة طالوت: 
فِي الْعِْلِم وَالِْجسِْم{ وقلت: القتل ُيقلُّ القتل، فأنزل اللّ: }وََلُكمْ فِي الْقِصَاِص حَيَاةٌ 

لْبَاِب{«)5(. يَا ُأوْلِي ااْلَ

املفّضل، قال: حّدثني حنظلة بن  4. األمايل للشيخ الطويس: أخربنا مجاعة عن أيب 
زكريا القايض التميمي بقزوين، قال: حّدثنا حمّمد بن عيلِّ بن محزة العلوّي، قال: حّدثنا 
ضا عليه السالم، قال: حّدثني أيب عن أبيه، عن حمّمد  أيب، قال: حّدثنا عيلُّ بن موسى الرِّ
، عن عيلٍّ عليه السالم، قال: »قال رسول الل صىلَّ  ، عن أبيه، عن احلسني بن عيلٍّ بن عيلٍّ

)1( األمايل للشيخ الطويس/ 399 برقم: 1010.
)2( يف األصل: )عبد( قال املحّقق: يف نسخة ثانية عبيد اهللّ.

)3( يف نسخة ثانية: أربعًا.
)4( يف األصل حيسن.

)5( األمايل للشيخ الطويس/ 432 برقم: 1074.
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الل عليه وآله: ال حسب إالَّ بالتَّواضع، وال كرم إالَّ بالتَّقوى، وال عمل إالَّ بالنِّّية، قال: 
وقال رسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله: حسُب املرء ماُله، ومروءته عقله، وِحلمه رشفه، 

وكرمه تقواه«)1(.

أمحد  أبو  حّدثنا  قال:  املفّضل،  أيب  عن  مجاعة  أخربنا  الطويس:  للشيخ  األمايل   .5
عبيد اهللّ بن احلسني)2( بن إبراهيم العلوي النَّصيبي ببغداد، قال: حّدثني حمّمد بن عيلٍّ 
ضا عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن حمّمد، عن  عن أبيه عيلِّ بن موسى الرِّ
، عن جّده عليهم السالم، »قال: قال أمري املؤمنني عيُّ بن أيب طالب  أبيه حمّمد بن عيلٍّ
عليه السالم: اهليبة خيبة، والفرصة خلسة، واحلكمة ضاّلة املؤمن، فاطلبوها ولو عند 

املشك، تكونوا أحّق هبا وأهلها«)3(.

6. مجال األُسبوع: بإسنادنا إىل الشيخ أيب املفّضل حمّمد بن عبد اهللّ رمحه اهلل، قال: 
حّدثنا أبو أمحد عبد اهللّ بن احلسني بن إبراهيم العلوي النَّصيبي، قال: حّدثنا حمّمد بن عيلِّ 
بن محزة العلوي العّبايس، قال: حّدثنا أيب وأبو هاشم داود بن القاسم اجلعفري رمحه اهلل، 
»إّن رجاًل  قال: حّدثنا الّرضا عيلُّ بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عليهم السالم: 
سأل أباه جعفر بن حمّمد عليهام السالم عن صالة التَّسبيح، فقال: تلك احلبوة...«)4(.

7. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: أخربنا أبو الفرج أمحد بن حمّمد بن عمر املعّدل 
إمالًء، أخربنا أبو جعفر أمحد بن عيلٍّ الكاتب، حّدثنا حمّمد بن خالد وكيع، حّدثنا حمّمد بن 

)1( األمايل للشيخ الطويس/ 514 برقم: 1211.
)2( يف األصل )احلسن(.

)3( األمايل للشيخ الطويس/ 541 542 برقم: 1276.
)4( مجال األسبوع/ 181 182، املحّدثون 3/ 296 ح2178.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

122

عيلِّ بن محزة، حّدثني عبد الصمد بن موسى، حّدثني عبد الوهاب بن حمّمد بن إبراهيم، 
حّدثني عبد الصمد بن عيلٍّ عن أبيه، عن عبد اهللّ بن عّباس. قال: )إذا أسف اهللّ عىل خلق 
من خلقه فلم يعّجل هلم النقمة بمثل ما أهلك به األُمم من الريح وغريها، خلق هلم خلقًا 

يعّذهبم ال يعرفون اهللّ عّز وجّل()1(.

)30(: ال�سّيد اأبو عقيل حمّمد بن عليِّ بن حمّمد العلوي العّبا�سي.

قال الشيخ منتجب الدين: فقيه صالح)2(.

وعن الشيخ عبد النبيِّ اجلزائري: صالح، واعظ)3(، وكذا قاله الشيخ حمّمد بن احلسن 
)احلّر العاميل()4(.

بن  القا�سم  بن  احل�سني  بن  حمزة  بن  اأحمد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  اح  الو�سّ اأبو   :)31(

حمزة بن احل�سني بن عليِّ بن عبيد الّل بن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن 

اأبي طالب العلوي ولد ال�سّيد الإمام اأبي �سجاع تقّدم ذكره.

املضيئة يف طبقات  اجلواهر  القريش يف  الوفاء  أيب  بابن  املعروف  بن حمّمد  قال حمّمد 
احلنفية: بعد أن ذكر النسب املتقّدم العلوي أبو الوّضاح وهو والد السّيد اإلمام األرشف 

)1( تاريخ بغداد 3/ 63 برقم: 1016.
بن  املحّقق: روى عن حمّمد بن أمحد  قال  برقم: 433،  الشيعة ومصنّفيهم/ 175  )2( فهرست أسامء علامء 
جعفر الصويل ببغداد، وروى عنه احلسن اخلطيب من شيوخ احلافظ عبد الرمحن الرازي، بحار األنوار 
املجّلد الثاين واخلمسون 102/ 156 عن فهرس الشيخ منتجب الدين، وذكره املحّقق يف جامع الرواة 

2/ 155 وأمل اآلمل/ 82.
)3( حاوي األقوال يف معرفة الرجال 3/ 74.

)4( أمل اآلمل 2/ 290 برقم: 866.
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من أهل سمرقند، تفّقه عىل والده، وبرع يف الفقه، وروى عنه، وقال السمعاين: روى لنا 
عنه القايض حمّمد بن عتبة الصايفي قايض مرو، وذكره يف الذيل، وقال: درس بمدرسة 
قثم بن العّباس بسمرقند، وكان قد خرج إىل احلجاز، وورد بغداد حاّجًا، وانرصف إىل 
بلده، وأقام عىل التدريس، ونرش العلم إىل أْن مات سنة إحدى وتسعني وأربعمئة، وهو 

ابن أربع ومخسني سنة، ودفن بمقربة جاكرديز رمحه اهلل)1(، انتهى.

)32(: مو�سى بن حمّمد بن اإ�سماعيل بن عبيد الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب.

جاء يف املوسوعة الرجالية امليرّسة: له رواية يف الكايف)2(.
روى عنه: حمّمد بن إبراهيم.

وروى عن: جعفر بن زيد بن موسى)3(.
أحاديثه:

1. الكايف: عيلُّ بن حمّمد، عن بعض أصحابنا ذكر اسمه، قال: حّدثنا حمّمد بن إبراهيم، 
قال: أخربنا موسى بن حمّمد بن إسامعيل بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب، 
قال: حّدثني جعفر بن زيد بن موسى، عن أبيه، عن آبائه عليهم السالم، قالوا: »جاءت 

)1( اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية/ 365، موسوعة بطل العلقمي 3/ 406 407. ثّم ساق املظّفر النسب 
املوهوم الذي يرجع املرتجم له إىل العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ، قال: قال حمّمد بن عبد احلي اللكنوي 
اهلندي يف )الفوائد البهّية يف تراجم احلنفية/ 155: حمّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن عيلِّ بن عبد اهللّ 
بن احلسن بن عيلِّ بن عبد اهللّ بن احلسن بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب املشتهر بالسّيد أيب الشجاع، 
كان يف عرص ركن اإلسالم عيّل بن احلسني السغدي بسمرقند، وكان اإلمام أبو احلسن املاتريدي معارصًا 
هلام، وكان املعترب يف زمانم يف الفتاوى أن جيتمع خّطهم عليه، انتهى. قال املظّفر: ومن املحتمل بل املتيّقن 
سقوط عبيد اهللّ بن احلسن والعّباس عليه السالم، وأّن األصل ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس، وقد 

ذكره عىل الصواب... وساق النسب أعاله.
)2( للشيخني عيل أكرب الرُتايب وحييى الرهائي 2/ 279 برقم: 5978.

)3( املحدثون 3/ 418.
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ُأّم أسلَم يومًا إىل النبيِّ صىلَّ الل عليه وآله وهو يف منزل ُأمِّ سلمَة، فسألتها عن رسول 
اللّ صىلَّ الل عليه وآله، فقالت: خرج يف بعض احلوائج، والساعة جييء، فانتظرته عند 
ي يا رسول اللّ،  ُأمِّ سلمة حّتى جاء صىلَّ الل عليه وآله، فقالت ُأمُّ أسلم: بأيب أنت وُأمِّ
، فموسى كان له ويصٌّ يف حياته، وويصٌّ  إيّن قد قرأُت الكتب، وعلمُت كلَّ نبيٍّ وويصٍّ
بعد موته، وكذلك عيسى، فمن وصيُّك؟ يا رسول اللّ؟ فقال هلا: يا ُأمَّ أسلم، وصّيي 

يف حيايت وبعد ممايت واحٌد.
ثّم قال هلا: يا ُأمَّ أسلم، َمْن َفَعَل فِْعي هذا فهَو َوِصّيي، ثّم ضب بيده إىل حصاة من 
األرض، َفَفَرَكها بإصبعه، فجعلها شبه الدقيق، ثّم َعَجنَها، ثّم طبعها بخامته، ثّم قال: 

من فعل فعي هذا فهو وصّيي يف حيايت وبعد ممايت.
فخرجت من عنده، فأتيت أمري املؤمنني عليه السالم، فقلُت: بأيب أنت وُأّمي، أنت 
ويصُّ رسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله؟ قال: نعم يا ُأمَّ أسلم، ثّم ضب بيده إىل حصاة 
َفَفَرَكها، فجعلها كهيئة الدقيق، ثّم عجنها وَخَتَمها بخامته، ثّم قال: يا ُأمَّ أسلم، من فعل 
فعي هذا فهو وصّيي، فأتيُت احلسن عليه السالم وهو ُغالم، فقلُت له: ياسّيدي أنت 

ويصُّ أبيك؟ فقال: نعم يا ُأّم أسلم، وضب بيده، وأخَذ حصاًة، ففعل هبا كفعلهام.
له:  لِِسنِِّه، فقلُت  مُلسَتْصِغرٌة  السالم وإيّن  فأتيُت احلسني عليه  فخرجت من عنده، 
ثّم فعل  ائتيني بحصاة،  ُأمَّ أسلم،  يا  نعم  فقال:  أنت وُأّمي، أنت ويصُّ أخيك؟  بأيب 
كفعلهم، فعَمَرت ُأمُّ أسلم حّتى حلقت بعيِّ بن احلسني بعد قتل احلسني عليه السالم 
اللّ  صلوات  كفعلتهم،  فعل  ثّم  نعم،  فقال:  أبيك؟  ويصُّ  أنت  فسألْتُه  منرصفه،  يف 

عليهم أمجعني«)1(.

419 ح2368 عن   418 210 ح15، املحّدثون من آل أيب طالب 3/  )1( ُأصول الكايف كتاب احلّجة 1/ 
ُأصول الكايف 1/ 355 356 ح15، العّباس للجاليل/ 334 336.
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)33(: مهدي بن حمّمد ح�سني بن حمّمد ماّل كتاب العّبا�سي العلوي.

هو مهدي بن حمّمد حسني بن حمّمد ماّل كتاب بن أمحد خان ابن شاهويردي خان ابن 

حسني خان ابن منوچهر خان ابن شاهويردي خان ابن حسني خان ابن منصور بن زهري 

بن ظاهر بن سلوز بن حمّمد ابن املرجع ابن منصور بن أيب احلسن طليعات ابن احلسن 

الديبق ابن أمحد العّجان ابن احلسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ بن احلسني بن محزة السّيد األجّل 

ابن  العميدة  اهللّ  عبيد  بن  احلسني  ابن  الفصيح  اخلطيب  العّباس  بن  اهللّ  عبد  بن  األكرب 

العّباس الشهيد ابن عيلِّ بن أيب طالب.

وهو ابن أخ تقي ماّل كتاب، كان مرضب املثل يف التقوى ومثاالً للزهد والعبادة)1(.

قال الشيخ حمّمد حرز الدين: ولد يف النجف، ونشأ فيه يف بيت العلم والفضيلة واجلاللة، 

وكان عاملًا خبريًا، حمّققًا نحريرًا، فقيهًا ُأصوليًا، ثقة عدالً متثّبتًا ضابطًا، وصار يف عبادته 

الصادقة وزهده وتقواه ونسكه مرضبًا لألمثال يف النجف، كام كان صّوامًا ملتزمًا باألعامل 

املستحّبة واألوراد املأثورة، هكذا روى أصحابنا ومشاخينا يف الغري األقدس)2(.

وعن األميني: عامل جمتهد، ورع زاهد، غزير العلم)3(.

وعن حمسن األمني نقاًل عن الفاضل النوري يف دار السالم قال: جليل القدر، عظيم 

)1( مايض النجف 3/ ق1/ 230 وفيه: )هو ابن عّم الشيخ تقي مالَّ كتاب(، وهذا اشتباه؛ إذ حمّمد حسني والد 
املرتجم له إّنام هو شقيق حمّمد تقي، ومها ولدا حمّمد مالَّ كتاب، فيكون الشيخ مهدي ابن عّم الفقيه جواد 

بن حمّمد تقي مالَّ كتاب )حسن الصدر: تكملة أمل اآلمل 1/ 75 يف ترمجة الشيخ جواد العاميل النجفي(.
)2( معارف الرجال 3/ 94 95، املفّصل يف تاريخ النجف/ 216.

)3( معجم رجال الفكر/ 371 عن آثار 1/ 63، الذريعة 14/ 5، مايض النجف 3/ 230.
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الشأن، كان من وجوه الطائفة احلّقة الذين ينبغي أْن تفتخر هبم، وله يف الزهد والتوّكل 
مقام ال يصل إليه إالَّ األوحدي من العلامء)1(.

وعن السّيد حمّمد مهدي الكاظمي: العامل الفقيه، والفاضل الوجيه، من أفاضل علامء 
أوائل القرن الثالث عرش، وكان زاهدًا عابدًا، فقيهًا نبيهًا، جامعًا بارعًا، له كرامات باهرة)2(.

وذكره الشيخ حمّمد أمني اإلمامي اخلوئي قال: من مفاخر الشيعة، وأعظم جمتهدهيم 
يف القرن الثالث عرش، وكان فريد عرصه يف الورع والزهد والعلم والتقى، وعظيم املوقع 
واجلاللة، وكان جهًا من األعيان، وركنًا من األركان، وكان فقيهًا ُأصوليًا، حمّدثًا أديبًا بارعًا.

بجميع  اللغو  عن  ُمعِرضًا  والذكر،  العبادة  يف  متوّغاًل  اهلل  رمحه  كان  أيضًا:  وعنه 
معانيه، مشتغاًل بإصالح حاله وماله، فاضَل امللكات، صاحَب السرية اإلهلية، والسجايا 
وال  هلواه،  وخمالفًا  مواله،  ألمر  مطيعًا  رّبانيًا،  عاملًا  اهلّمة،  عايل  النفس،  كبري  امللكوتّية، 

تأخذه يف اهللّ لومة)3( الئم، وال يرغب يف الزخارف، صاحب املقام يف العبودية)4(.

وقال صاحب املعارف: ُيرَضب بتقواه املثُل يف زمانه.. وتروى له كراماُت األولياء، 

)1( أعيان الشيعة 48/ 127: وكان املرتجم له اشتباهًا )الشيخ مهدي ابن الشيخ جواد ابن الشيخ حمّمد تقي 
مالَّ كتاب الكردي النجفي(. واحلقيقة ال يوجد للشيخ جواد بن حمّمد تقي ولٌد اسمه مهدي، والصحيح 

ما ذكرناه، وقد تبعه عىل ذلك د. حسن عيسى احلكيم يف )املفّصل يف تاريخ النجف/ 220( املخطوط.
 ،95 676، حمّمد حرز الدين 3/   675 231، احلكيم/ 216، طبقات الفقهاء 13/  )2( حمبوبة 3/ ق1/ 

أحسن الوديعة 1/ 50.
)3( يف األصل )الرمة(.

)4( مرآة الرشق 2/ 1296 1297، وقد ذكره املؤّلف اشتباهًا عىل أّنه عّم الشيخ جواد مالَّ كتاب، واحلقيقة 
هو ابن عّمه.
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وحكاياٌت مع العامل الزاهد الشيخ حسني نجف الكبري املتوّف سنة 1251)1(. وكذا نقل 
كراماته الرباقي يف كتابه )معدن الرشف( عن العاّلمة النوري)2(..، ونقل تلك الكرامات 

السّيد حسن الصدر يف التكملة)3(، واإلمامي اخلوئي يف مرآة الرشق)4(.

تتلمذ عىل)5(:

منه  الكرامة(، وله  مفتاح  النجفي )صاحب  العاميل  بن حمّمد  السّيد حمّمد جواد   .1
إجازتان: إحدامها مطّولة، واألُخرى قصرية.

2. الشيخ حمّمد رضا بن حمّمد نجف )املتوّف 1243هـ(.

تالمذته)6(:

العلم والفضل يف النجف  الفقيه مهدي آل ماّل كتاب مجاعٌة من أهل  لقد أخذ عن 
األرشف، منهم:

1. الشيخ سعد ابن الشيخ محد بن زيرج احلكيمي العبيس.

2. الشيخ عبد الرسول ابن الشيخ سعد ابن الشيخ محد بن زيرج احلكيمي العبيس. 
أبو األرُسة يف الساموة والنجف، املتوّف سنة 1210 هـ.

)1( معارف الرجال 3/ 95، احلصون املنيعة )خمطوط(.
)2( دار السالم 2/ 259 260.

)3( تكملة أمل اآلمل 1/ 75 76 برقم: 74 )تح( د. حسني عيل حمفوظ، وكذلك يف التكملة/ 123 برقم: 
72 )تح( السّيد أمحد احلسيني، ويف التكملة أيضًا 6/ 99 100 برقم: 2582 )تح( د. حسني عيل حمفوظ.

)4( مرآة الرشق 2/ 1298 1300.
)5( حمبوبة 3/ ق1/ 231، احلكيم/ 216، طبقات الفقهاء 13/ 675 676، حمّمد حرز الدين 3/ 95.

)6( املفّصل يف تاريخ النجف/ 216، موسوعة طبقات الفقهاء 13/ 676، معارف الرجال 3/ 95.
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3. الشيخ حمّمد تقي آل ماّل كتاب، املتوّف سنة 1250 هـ.

4. الشيخ حمّمد جواد ابن الشيخ حمّمد تقي آل ماّل كتاب، املتوّف بعد سنة 1267هـ 
باختالف.

5. الشيخ عيّل ابن الشيخ صادق.

وقيل: أجاز مجاعًة يف الرواية، ومل يستحرضهم الراوي.

آثاره)1(:

1. رشَح كتاَب الطهارة من )اللمعة الدمشقية()2( يف جمّلد، وشطرًا وافيًا من كتاب 
الصالة منها يف جمّلد.

2. رشح الروضة البهّية، فرغ منه عام 1227هـ.

3. رشح عىل كتاب )زبدة األُصول()3( يف ُأصول الفقه للشيخ هباء الدين العاميل.

)1( معارف الرجال 3/ 95، املفّصل يف تاريخ النجف/ 216، موسوعة طبقات الفقهاء 13/ 676، الدرر 
البهّية 2/ 314، الغدير 11/ 267، الذريعة 13/ 302 و 14/ 50.

)2( جاء يف الذريعة 14/ 50 51: )1698: رشح اللمعة( مزجًا. للشيخ مهدي بن احلسني بن حمّمد مالَّ كتاب 
البيايت النجفي ابن عّم الشيخ جواد بن مالَّ تقي مالَّ كتاب الذي له رشح اللمعة... أّما رشح الشيخ مهدي 
هذا فيوجد يف مكتبة الشيخ عيل كاشف الغطاء، جمّلده األّول من الطهارة إىل أواخر منزوحات البئر، أّوله: 
)احلمد هلل رّب العاملني( وكتب الشيخ حسني ابن الشيخ جواد عليه: أّن له جمّلدًا آخر يف الصالة استعاره 
بعض الطلبة مع رشحه عىل زبدة األُصول، وجمّلد الصالة أيضًا موجود يف املكتبة املذكورة، كالمها بخط 

املؤّلف.
بن عبد  بن احلسني  املّلة والدين حمّمد  الفقه، لشيخ اإلسالم واملسلمني هباء  اأُلصول( يف ُأصول  )3( )زبدة 
باهبا، عنى  املهّمة يف  الكتب  املتوّف سنة 1030هـ من  البهائي،  بالشيخ  الشهري  العاميل  احلارثي  الصمد 
إىل تصانيف  )الذريعة  والتعليق والرشح...  بالتدريس  العلامء، وتوّلوه  املتأّخرون عنه، وعكف عليه  به 

الشيعة 13/ 297 298(.
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وفاته:

مل ُيعَرف تاريخ وفاته عىل وجه التحديد، لكنّها كانت ليلة الثالث من املحّرم، حيث 
تويّف بنجد يف طريق العراق آتيًا من احلّج، وُدفَِن يف الطريق خوفًا من الوهابية)1( إذ مل يكن 
ممكنًا نقله، وذكر العاّلمة النوري منامًا عن أحد رفقائه األعالم املصاحبني له يف سفره 

هذا يف كيفية نقله إىل الغري، وهو من إحدى كراماته)2(، وقد كان حّيًا قبل 1243هـ.

)1( أعيان الشيعة 48/ 126.
)2( املفّصل يف تاريخ النجف/ 216.





املطلب الثاين 

ال�سعراء العّبا�سّيون العلوّيون





املطلب الثابي  – الشعراء العّباسّيون العلوّيون

133 الشعراء العّباسيون العلوّيون

لقد كان الشاعر اجلاهيل لسان حال قبيلته، فمتى كان فيها ذلك الشاعر املاهر املفّوه 
املصيب املعاين املخرّي الكالم، أحرضوه يف أسواقهم التي كانت تقام سنويًا ومواسمهم 
عند حّجهم البيت؛ حّتى تقف وجتتمع القبائل والعشائر فتسمع شعره، وجيعلون ذلك 
إالَّ  وأفعاهلم  أحكامهم  من  إليه  يرجعون  يشء  هلم  يكن  ومل  رشفهم،  من  ورشفًا  فخرًا 
الشعر، فبه كانوا خيتصمون، وبه يمدحون ويعابون، وبه يتفاضلون، وبه يتقاسمون، وبه 
لشؤون جتارية وقضائية  معّينة  أوقات  إليها يف  أسواق خيتلفون  يتناضلون، وكانت هلم 
إىل  وينرصفون  مفادات األرسى واخلصومات،  فيها  فيعاجلون  ونسبية وغريها،  وأدبية 
املفاخرة واملنافرة بالشعر واخلطب يف احلسب والنسب والفصاحة واجلامل والشجاعة، 

وكانت سوق عكاظ ملكة األسواق)1(، وهلا مقام معلوم.

وكان الشاعر جّل ما يشغله نفسه وبيئته التي حييا فيها، وهي مصدر إهلامه، وإذا اّتسع 
ُأفق تفكريه فقبيلته التي ينتمي إليها، يتعّصب هلا، ويذود عنها بسيفه ولسانه ما كان به 

عرق ينبض، ونفس يرتّدد.

حّتى إذا ما ظهر اإلسالم، وراح يتحّكم يف النفوس شيئًا فشيئًا، تغرّي مفهومه للحياة 
ونظرته إليها. فأصبح تعّصبه لعقيدته يفوق عالقته بقبيلته والتعّصب هلا. ومتى ما رسخ 

)1( تاريخ اليعقويب 1/ 229، 238، تاريخ األدب العريب/ 23، 24.
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اإليامن يف القلب، أصبح اإلنسان مملوكًا كّلية لدينه وعقيدته يرخص نفسه من أجلهام بال 
ترّدد أو خوف؛ فهذا العّباس بن عيلٍّ وقد قطعت يمينه أنشأ يقول:

يــمــيــنــي ــُم  ــتـ ــعـ قـــطـ إن  ديــنــيواللّ  ــن  عـ أبــــــدًا  ــي  ــ ــام ــ ُأح إّن 

كّل  يف  فكانوا  اإلسالم،  بصبغة  أشعارهم  اصطبغت  وَعِقبهم،  بنوه  حذوه  وحذا 
ون عن ذكر اهللّ، والتخّلق بأخالق دينهم احلنيف، والتأّدب  َيْفرُتُ أغراضهم الشعرية ال 
بآدابه، وهم األجدر به واألكثر التصاقًا بكنهه؛ ألّنم حُلْمة رسول اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله، 

وما أليق حمّمد بن عيلِّ بن عبد اهللّ العّبايس العلوي إذ يقول مفتخرًا:

ســـادٍة أكـــــارَم  مـــن  كـــريـــٌم  ــِبوإّن  ــواه ــزِل امل ــج ــنــدى ب ــهــُم ت أكــّف

وإذا كان ما وصل إلينا من تراث احلسنني عليمها السالم عىل استحياء؛ ألّنام ولدا 
فاطمة بنت رسول اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله مع ما أوىص هبام صلوات اهللّ عليه من تعظيم 
وتبجيل، فمن باب أوىل إقصاء العّباس وَعِقبه عن مرسح احلياة وإناء لكلِّ مأثرة كانت 
بحّقهم، والتعتيم عليها بغضًا ألمري املؤمنني وملوقفه املرّشف يوم العارش من حمّرم سنة 
61هجـ. فلم يساوم ومل يداهن حّتى لقي حتفه يف مجلة الشهداء الذين وصفهم احلسني 

عليه السالم بأّنه مل يَر أهل بيت وال أصحابًا كأهل بيته وأصحابه.

عنهم،  ُكتِب  ما  كلِّ  تقّص  إىل  الباب عمدنا جاهدين  هذا  املعلومات يف  ومع شّحة 
وأدرجناهم عىل وفق التسلسل اآليت:

العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

1. أمحد بن سليامن العلوي.

2. أمحد بن حمّمد بن حاتم العلوي.
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3. أبو احلسن العلوي العّبايس.

4. أبو املحاسن إسامعيل بن حيدر العّبايس العلوي.

5. أبو املكارم األرشف ابن حمّمد بن أيب شجاع العّبايس العلوي.

6. العّباس بن احلسن العلوي.

7. عبد اجلّبار بن أيب املكارم األرشف ابن حمّمد العّبايس العلوي.

8. عبد اهللّ بن العّباس بن عبد اهللّ بن العّباس العلوي.

9. عيلُّ بن حمّمد بن عبيد اهللّ العّبايس العلوي.

10. الفضل بن احلسن العلوي.

11. الفضل بن حمّمد بن الفضل العّبايس العلوي.

12. فؤاد بن صاّلل بن عثامن العّبايس العلوي.

13. حمّمد بن جرب بن فرحان العّبايس العلوي.

14. حمّمد بن جواد بن حمّمد تقي العّبايس العلوي.

15. حمّمد بن عيلِّ بن محزة العّبايس العلوي.

16. حمّمد بن عيلِّ بن عبد اهللّ العّبايس العلوي.

َمن مل نقف عىل شعره

17. أمحد بن أمحد بن حمّمد العّبايس العلوي.
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18. أمحد بن عبد اهللّ بن العّباس العلوي.

19. جعفر بن القاسم بن محزة العّبايس العلوي.

20. محزة بن العّباس السّقاء العّبايس العلوي.

21. محزة بن عبيد اهللّ الرئيس العّبايس العلوي.

22. زيد بن أمحد بن العّباس العلوي.

23. زيد بن احلسن بن عبيد اهللّ العّبايس العلوي.

24. زيد بن عيلِّ بن إبراهيم بن احلسن العّبايس العلوي.

25. عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب العّبايس العلوي.

26. عبيد اهللّ بن عيلِّ بن إبراهيم العّبايس العلوي.

27. الفضل بن احلسن بن عيلِّ بن عبيد اهللّ العّبايس العلوي.

28. القاسم بن احلسن بن عبيد اهللّ العّبايس العلوي.

29. حمّمد بن جعفر بن حمّمد العّبايس العلوي.

30. حمّمد بن الفضل بن احلسن العّبايس العلوي.

31. يعىل بن محزة بن القاسم العّبايس العلوي.
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العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهم ال�سالم

ُولَِد العّباس عليه السالم يف الرابع من شعبان، لسنة ست وعرشين)1( من اهلجرة يف 
أغلب الروايات من زواج، طرفاه: هارون هذه األُّمة، وليد الكعبة، ويعسوب الدين، 
أمري املؤمنني عيلُّ بن أيب طالب بن عبد املّطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قص بن كالب 
بن ُمّرة بن كعب بن ُلَؤّي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرّض بن كنانة بن خزيمة بن 
ِت األنساب،  مدركة بن إلياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان. أرشف نسب إْن ُعدَّ

وأجّل حسب إْن ُذِكَرِت األحساب.

أّما الطرف اآلخر ففاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن عامر املعروف بالوحيد بن 
كالب بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة)2(.

سليلة بيت ناف بمجده، وسام بعلّوه، حّتى أفحم به لبيٌد العرَب عندما خاطب النعامَن 

)1( املجالس السنّية املجلس احلادي والعرشون بعد املئة/ 12، مشاهري شعراء الشيعة 2/ 374.
)2( إبصار العني/ 59، ويف مقاتل الطالبيني/ 53: )وُأّمه ُأّم البنني بنت حزام بن خالد بن ربيعة ابن الوحيد، 
وهو عامر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة(. وكذا قاله الشبسرتي يف مشاهري شعراء الشيعة 3/ 
317، ويف العمدة/ 356: )ُأّم البنني فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة ابن الوحيد بن كعب بن عامر 
بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن(. وعقبها من أمري املؤمنني: جعفر 
األكرب، عّباس األكرب، عّباس األصغر، جعفر، عثامن، عبد اهللّ، مسلمة )لباب األنساب 1/ 337(. ويف 
املعارف البن قتيبة/ 92 قال: جعفر والعّباس وعبد اهللّ ُأّمهم ُأّم البنني بنت حزام الوحيدية. قال )مح(: 
بنو الوحيد قوم من بني كالب، والوحيدة من أعراض املدينة بينها وبني مّكة. وهذه النسبة التي ذكرها 
املحّقق ال تّتفق مع ما جاء يف معظم املصادر التي تشري إىل أّن الوحيدية نسبة إىل الوحيد بن كعب من بني 
عامر بن صعصعة، والعرب إّنام تنتسب إىل آبائها، وليس إىل مكان أو مهنة كام هو احلال عند غري العرب. 
أقول: اسم الوحيد هو: عامر ؛ لذا يرد يف املصادر عامر بن كعب.. ويف ُأخرى الوحيد بن كعب. فالحظ 

)حاوي األقوال يف معرفة الرجال 4/ 109(.
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بن املنذر ملك احلرية بقوله:

األربـــعـــْه ــن  ــن ــب ال ُأمِّ  ــو  ــن ب ــحــن  صعصعْهن بــِن  عــامــر  خــُر  ونــحــن 

الضاربوَن اهلاَم وسَط املجمعْه

مل  الذي  براء  أبو  األسنّة  قومها مالعب  قوله. ومن  العرب  من  أحٌد  عليه  ينكر  فلم 
ُيعَرف يف العرب مثُلُه يف الشجاعة، والطُّفيل فارس ُقْرُزل، وابنه عامر فارس امَلْزُنوق)1(.

وفاطمة هي التي عناها عقيل بن أيب طالب حينام طلب إليه أمري املؤمنني عليه السالم 
أن يبغيه امرأة قد ولدهتا الفحولة من العرب؛ ليتزّوجها، فتلد له غالمًا فارسًا)2(. فقال 
له عقيل: أين أنت عن فاطمة بنت حزام بن خالد الكالبية؛ فإّنه ليس يف العرب أشجع 

من آبائها وال أفرس.

وُأّمها: ثاممة)3( بنت سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كالب.

وُأّمهـا: عمـرة بنـت الطُّفيـل فـارس ُقـْرُزل ابـن مالـك األخـرم رئيـس هـوازن بن 
جعفـر بـن كالب.

وُأّمها: كبشة بنت عروة الرّحال بن عتبة بن جعفر بن كالب.

وُأّمها)4(: ُأّم اخلشف بنت أيب معاوية فارس هوازن بن عبادة بن عقيل بن كالب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة.

)1( إبصار العني/ 60.
)2( عمدة الطالب/ 357.

)3( يف العمدة/ 356: وُأّمها ليىل بنت السهيل بن مالك.
)4( يف العمدة/ 356 وُأّمها: فاطمة بنت عبد شمس بن عبد مناف.
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وُأّمها: فاطمة بنت جعفر بن كالب.

وُأّمها: عاتكة بنت عبد شمس بن عبد مناف بن قص بن كالب.

وُأّمها: آمنة بنت وهب بن عمري بن نرص بن قعني بن احلرث بن ثعلبة بن ذودان بن 
أسد بن خزيمة.

وُأّمها: بنت جحدر بن ضبيعة األغر بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عيل 
بن بكر بن وائل بن ربيعة بن نزار.

وُأّمها: بنت مالك بن قيس بن ثعلبة.

وُأّمها: بنت ذي الرأسني خشني)1( بن أيب عصم بن سمح بن فزارة.

وُأّمها: بنت عمرو بن رصمة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض)2( ابن الريث)3( 
بن غطفان)4(.

الفضل وأبا  أبا  يكنّى  امليمون، وكان  الزواج  البكر هلذا  الولد  العّباس  أحواله: كان 
ِقربة. ويلّقب بالسّقاء، وقمر بني هاشم، وُولَِد بعده عبد اهللّ، ثّم جعفر، ثّم عثامن َسِمّي 

عثامن بن مضعون صاحب رسول اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله. 

عاش مع أبيه أمري املؤمنني أربع عرشة سنة، حرض بعض احلروب، فلم يأذن له أبوه 
عليه  احلسني  أخيه  ومع  سنة،  وعرشين  أربعًا  السالم  عليه  احلسن  أخيه  ومع  بالنزال، 

)1( يف املقاتل/ 54 خشيش.
)2( يف املقاتل/ 54 نفيض.
)3( يف املقاتل/ 54 الربت.
)4( إبصار العني/ 59 60.
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السالم أربعًا وثالثني سنة، وذلك مّدة عمره، كان أْيدًا)1( شجاعًا فارسًا.

ويف املقاتل: وكان العّباس رجاًل وسياًم مجياًل يركب الفرس املطّهم ورجاله ختّطان يف 
األرض.. وكان لواء احلسني بن عيلٍّ عليهام السالم معه يوم قتل)2(.

وكان متزّوجًا بلبابة بنت عبيد اهللّ بن العّباس بن عبد املّطلب، وأولد منها عبيد اهللّ، 
وفيه العقب، وُأّمها حورية بنت خالد بن قانط الكناين، وهي التي رثت ولدهيا اللذين 

قتلهام ُبرْسُ بن َأْرَطاَة.

ويف العارش من املحّرم احلرام سنة 61هـ وبعد استشهاد أصحاب احلسني وآله، طلب 
العّباس من أخيه احلسني اإلذن يف النزال فلم يأذن له، بل قال: اطلب هلؤالء األطفال 
قلياًل من املاء. فذهب العّباس، ووعظهم وحّذرهم، فلم ينفعهم، فرجع إىل أخيه فأخربه، 
فسمع األطفال ينادون: العطش العطش، فركب فرسه، وأخذ رحمه والِقربة، وقصد نحو 
فكشفهم  بالنبال،  ورموه  بالفرات،  موّكلني  كانوا  ممّن  آالف  أربعة  به  فأحاط  الفرات، 
حّتى ورد املاء، فلاّم أراد أن يرشب غرفًة من املاء، ذكر عطش احلسني وأهل بيته، فرمى 

املاء وقال:

ــا نــفــُس مــن بــعــِد احلــســِن هون ــكــوني ت أن  ــِت  ــنـ كـ ال  وبــــعــــَدُه 

ــوِن ــنـ املـ وارَد  ــُن  ــ ــس ــ احل ــذا  ــ ــِنهـ ــ ــع ــ وتــــــربــــــَن بــــــــــارَد امل

 تاللّ ما هذا فعاُل ديني 

الطريق،  عليه  فقطعوا  اخليمة،  نحو  وتوّجه  األيمن،  كتفه  ومحلها عىل  الِقربة،  ومأل 

)1( املصدر نفسه/ 60 قال: األْيد القّوة ورجل )أْيٌد( أي: قوي اهلامش عن )لسان العرب 3/ 76(، املجالس 
السنية املجلس احلادي والعرشون بعد املائة/ 12.

)2( بحار األنوار. املجّلد الثالث والعرشون 45/ 27، مقاتل الطالبيني/ 56.
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وأحاطوا به من كلِّ جانب، فجعل يرضهبم بسيفه وهو يقول:

ــا َزَق ــوُت  املـ إذا  ــوَت  املـ أرَهـــُب  لِقاال  املــصــالــيــت  يف  ُأوارى  ــى  حــّت

َوَقا الطُّهِر  املصطفى  لنفِس  قانفيس  بالسِّ أغـــدو  ــاُس  ــّب ــع ال أنـــا  إّن 

 وال أخاُف الرَّ يوَم امللتقى 

 ، ففّرقهم، فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة، وعاونه حكيم بن الطُّفيل السنبيسُّ
فرضبه عىل يمينه، فأخذ السيف بشامله، ومحل وهو يرجتز:

يــمــيــنــي ــْم  ــُتـ ــعـ ــطـ َقـ إْن  ديــنــيواللّ  ــن  عـ َأَبـــــــدًا  ُأحـــامـــي  إّن 

ــِن ــق ــي ــادِق ال ــ ــ ــاٍم صـ ــ ــ ــن إمـ ــ ــيِّ الـــّطـــاهـــِر األمـــِنوعـ ــب ــن ــِل ال ــْجـ َنـ

الطائيُّ من وراء نخلة فرضبه عىل  الطُّفيل  فقاتل حّتى ضعف، فكمن له احلكم بن 
شامله، فقال:

ــاِر ــّف ــُك ــَن ال ــ ِم ــَي  ــ ــفــُس ال خَت ــان ــاِري ــ ــّبـ ــ ــِة اجلـ ــ ــرمحـ ــ وَأبــــــــــري بـ

ــِد املــخــتــاِر ــّيـ ــسـ ــبــغــيــهــم يــســاريمـــع الـــنـــبـــيِّ الـ قـــد قــطــعــوا ب

 فأِصلهْم ياربِّ حرَّ الناِر 

فحمل عليه رجل متيمي من أبناء أبان بن دارم، فرضبه بعمود من حديد عىل رأسه، 
عبد  أبو  عليه  فانقّض  أخي،  يا  أدركني  بأعىل صوته:  ونادى  األرض.  إىل  فخّر رصيعًا 
اهللّ كالصقر، فرآه مقطوع اليمني واليسار، مرضوخ اجلبني، مشكوك العني بسهم ُمْرَتّثًا 
باجلراحة، فوقف عليه منحنيًا، وجلس عند رأسه يبكي حّتى فاضت نفسه. وقال: اآلن 

انكرس ظهري، وقّلت حيلتي، وأنشأ يقول:

ببغيكْم ــوٍم  ــ ق رشَّ  يـــا  ــُم  ــت ي ــدَّ ــع ــِدت ــُم ديــــَن الــنَّــبــيِّ حمــّم ــت ــف ــال وَخ
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بنا أوصاكُم  سِل  الرُّ خُر  كــاَن  ِدَأَمــا  املسدَّ النّبيِّ  َنْجل  ــْن  ِم نحن  ــا  َأَم

ُدْوَنــكــْم ُأّمـــَي  هــراُء  ــزَّ ال ــا كانِت  ــْن خــِر الــرّيــِة أمحــِدَأَم ــاَن ِمـ َأَمـــا كـ

َجنيتُم قــد  ــا  ب ــْم  ــت ــزي وُأخ ــِد)1(ُلعنتْم  ــوّق ُت ــار  ن تــاقــوا حــرَّ  فسوف 

عليه  الصادق  قال  قال:  أّنه  عمر  بن  املفّضل  عن  البخاري  نرص  أبو  الشيخ  روى 

»كان عّمنا العّباس عليه السالم نافَذ البصرية، صلب اإليامن، جاهد مع أيب  السالم: 

عبد الل عليه السالم، وأبىل بالًء حسنًا، ومىض شهيدًا« ودم العّباس يف بني حنيفة)2(.

اللّ  »رحم  قال:  السالم  عليهام  احلسني  بن  عيلِّ  عن  حديث  يف  الصدوق:  وروى 

العّباس، فلقد آثر وأبىل، وفدى أخاه بنفسه حّتى ُقطِعت يداه، فأبدله اللّ عّز وجّل هبام 

جناحني يطري هبام مع املالئكة يف اجلنّة، كام جعل جلعفر بن أيب طالب عليهام السالم، 

وأّن للعّباس عند اللّ تبارك وتعاىل منزلًة يغبطه هبا مجيع الشهداء يوم القيامة«)3(. وفيه 

قال الشاعر:

عليه ــكــى  ــب ُي أْن  ــاِس  ــنـ الـ ــقُّ  ــ ــاِءأح ــرب ــك فــتــًى أبــكــى احلـــســـَن ب

ــيٍّ ــوه وابــــــــُن والــــــــــِدِه عـ ــ ــ ــاِءأخـ م ــدِّ ــال ِج ب ــِل املــــرَّ ــْض ــَف أبـــو ال

يشٌء ــيــه  ــن ــث ي ال  واســـــــاُه  ــاَد لـــه عـــى عــطــش بــــاء)4(وَمــــــْن  ــ وجـ

 ،305 املهموم/  نفس   ،70  68 العني/  إبصار   ،29  27  /45 والعرشون  الثالث  املجّلد  األنوار  بحار   )1(
مشاهري شعراء الشيعة 2/ 375.

)2( رّس السلسلة العلوية/ 89، عمدة الطالب/ 356، نفس املهموم/ 302.
)3( إبصار العني/ 61، اخلصال/ 77.

)4( نفس املهموم/ 303 304.
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وفيه قال الكميت:

احللَو ــم  ــَره ذك إّن  الــفــضــِل  ِشـــَفـــاُء الــنــفــوِس مـــن َأْســـَقـــاِموأبـــو 

قـــتـــُلـــوُه إذ  األدعـــــيـــــاَء  ــَل  ــ ــَت ــ الغاِم)1(َق صــوَب  الشاربَن  ــرُم  أك

وعن أيب جعفر حمّمد بن أمري احلاج احلسيني شارح قصيدة أيب فراس يف مدح سّيدنا 
العّباس عليه السالم:

َنِفيسًة َنــْفــســًا  ــاُس  عــّب ــا  أي ــَت  ــَذْل ِمْثِلَب عن  باملجِد  َعــزَّ  ُحْسٍن  لنرِص 

ــذاِذِه ــت ــاِء قــبــَل ال ــذاَذ املـ ــت ــيــَت ال األصِلأب عى  فرٌع  املرِء  فَِعاِل  فحسُن 

مفخٍر يــوِم  يف  السبطن  أخو  ويف يوِم بذِل املاِء أنت أبو الفضِل)2(فأنت 

وقال الشيخ ابن نام يف ذلك:

ــًا ــزن ــاِء عــلــيــه ح ــك ــب ــال ــقــًا ب ــْضــِل الـــذي واســـى أخــاُهحــقــي ــَف أبــو ال

ــاٍر َظـــُلـــوٍم ــ ــّف ــ ــَد كــــلَّ ك ــ ــاه ــ ــَل ِمـــــْن ضـــاهلـــُم ُهـــــداُهوج ــ ــاب ــ وق

حـــّتـــى للِ  بـــنـــفـــِســـِه  ــداُهفـــــــــداُه  ــ ــِه ِعـ ــتِ ــاع ــج ــْن ش ــ تـــفـــّرَق ِمـ

ــاٍء ــ ــى ظــــــًا بـ ــ ــه عـ ــ ــاُه)3(وجـــــــــاَد لـ ــغ ــت ــب ــا أخــيــِه ُم وكــــاَن رضـ

هكذا مىض أبو الفضل، فقد حاز الفضل كّله، وسلك طريق اهلدى حّتى كان قرينه، 
الكرامة، وانترش  النبّوة، ورشب سلسبيل ماء  والنجاح رفيقه، تفّتحت بصريته يف بيت 
الطيب يف عقبه فّواحًا، فكافأه البارئ جّل وعّز جنّات النعيم، يطري هبا أّنى شاء، مثلام 

)1( إبصار العني/ 70.
)2( نفس املهموم/ 307 308.

)3( املصدر نفسه/ 308.
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والنقباء،  والوجهاء  والعلامء،  واألُمراء  واألرشاف،  امللوك  فيها  صاحلة،  ذّريًة  أكرمه 
واألُدباء والشعراء، وأهل احلّل والعقد؛ جزاًء لثباته، وعظيم صربه، وقّوة إيامنه، وحسن 

بالئه، وكبري مواساته.

وإّما  املصادر،  لشّحة  إّما  بعض،  أحوال  وخفيت  بعضهم،  أحوال  عىل  وقفنا  وقد 
للعامل  يكون  أْن  والبّد  الغرض،  جمافاة  أو  مآثرهم،  تدوين  عن  املؤّرخني  لتقاعس 

السيايس والنفيس والعقدي التأثرُي الكبري يف طمس معاملهم.

1. اأحمد بن �سليمان العلوي:

ذكره السّيد اجلاليل من األعالم يف اليمن من ذّرية أيب الفضل العّباس عليه السالم.

قال: السّيد الرشيف العاّلمة البليغ اللسان أمحد بن سليامن العلوي العّبايس رمحه اهلل.

كان من وجوه العلامء، وعيون البلغاء، له القصائد الغّر، واملقام املنيف، ومن شعره يف 
اإلمام السعيد أمحد بن احلسني عليه السالم هينّيه:

اهُلْجِر عِن  أعرى  كان  ما  اهلوى  واهَلْجِرألذُّ  التباريح  ليِل  من  وأسلَم 

ِوداَدهــا العذارى  فيه  أخلصْت  غدِروما  عى  القلوِب  أرساَر  تطِو  وملْ 

وقّلا الــشــبــاُب  وّل  ــد  وق ــُت  ــِرْب ِحْجرَط لذي  الشباِب  بعَد  َطربًا  أرى 

مرارًا، فلم ُتْقرْص َفُصْمُت عن الزْجِروإّن)1( زجرُت النفَس عن رُسعة اهلوى

فإّنني الــُبــكــاء  يف  ــرًا  عــذي يل  الُعذريفــكــْن  الغزل  من  َأْول  هوًى  أسُر 

وُحبَّها ليى  عــهــَد  بــنــاٍس  وال تاِركًا تذكاَر َمن َحلَّ يف ِحْجريفلسُت 

)1( ويف )العّباس للجاليل/ 308( ]وكائن[ بدل: وكان.
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ُمهجتي أمحَد  حبِّ  عن  صارفًا  الِعّز والفخِروال  امَلهِدّي ِذي  إماِم اهُلدى 

ــعــَد ُدروســـه ــّدِد رســـِم احلـــّق ب ــ الُكفِرجم ِشَيِع  من  يِن  الدِّ ِح  رَسْ وكالِِئ 

مسلم عِن  من  أقــررَت  كْم  اللّ  ُفْجِرلَك  أخي  غويٍّ  من  عينًا  وأبكيَت 

فأصبحْت ضاٍل  من  دارًا  ــِروعّطلَت  ــِذك وال ــلــتــاَوِة  ل دارًا  ــَســعــِدَك  ب

ــُه ــَت ــْم ــم لــلــنــائــحــاِت أَق ــأت )1(وكـــْم م الُبْتِ امُلشّطبِة  بِالبيِض  الُكفِر  عى 

2. اأحمد بن حمّمد بن حامت العلوي:

ذكره السّيد اجلاليل من األعالم يف اليمن، قال:

احلسني  بن  حاتم  بن  حمّمد  بن  أمحد  العامل  العاّلمة  العلم  الباسل  الرشيف  السّيد 
اهللّ  سالم  الرسول،  آل  قمر  طالب،  أيب  بن  عيلِّ  بن  العّباس  ولد  من  العّبايس،  العلوي 

عليهم أمجعني.

ة  اهلمَّ فله  ذلك  ومع  هًا،  مفوَّ بليغًا  الذات،  محيد  الصفات،  كامل  فاضاًل،  عاملًا  كان 
العالية يف اجلهاد، وتكتيب الكتائب، وتقنيب املقانب، له البالء احلسن يف املشاهد اهلائلة 
مع اإلمام أمحد بن احلسني عليهام السالم، وكان من أهل التقّدم واحلفاظ، ييل أمر اجلند 

يف بعض الغزوات، وإّن له من أهل بيته الكريم حاشية.

اإلمام  بني  املشهورة  األّيام  من  َحْضَور  يوم  احلسني،  بن  أمحد  اإلمام  ومن شعره يف 
سيف  الشيخ  حصن  أخذ  يف  طمع  اليمن  سلطان  أّن  وذلك  األسفل  اليمن  وسلطان 
الدين منصور بن حمّمد املسّمى بالنّواش؛ فردَّ اهللّ كيده، فأعمل احليلة بخراب حضور 

)1( العّباس/ 308 309 عن )سرية اإلمام املهدي عليه السالم أبو طري، تاريخ اليمن الفكري 4/ 15(.
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الشيخ)1(؛ فجّهز عساكره وقّواهم بالسالح، وجعل كمينًا يف شّق القرية، يقطع املاّدة من 
قبل اإلمام، وتقّدم السلطان إىل نقيل كثري.

م اإلماُم الكتائب كتيبًة بعد كتيبة،  فلاّم بلغ أصحاَبه تقّدُمه، أخربوا يف القرية، ثّم قدَّ
قريب  إىل  بالقتال  الناس  فتالزم  الُكفاة،  من  رئيٌس  كتيبة  كلِّ  ويف  النجدة،  أهُل  فيهم 
فانكرس  أمرًا كان مفعوالً،  اهللّ  الُفتوُر وامللُل ليقيض  اهللّ  َق أعداَء  النهار، وحَلِ من نصف 
أصحاب السلطان، وقتِّلوا تقتياًل، وُنبْت أسلحُتهم وأثقاهُلم، وذلك يوم األحد لِليال 

خلوَن من مجادى اآلخرة سنة 646هـ:

واملــكــارِم الُعا  شيُد  َفْليكْن  األكــارِمكــذا  ــلــوِك  امُل ُمــْلــَك  يبتغي  ملَِــْن 

جيْد مل  الــّضــالــِة  إطــفــاَء  راَم  الــصــوارِموَمـــْن  امُلــرهــفــاِت  لــَغــِر  سبيًا 

الوغى لدى  الّدقاق  ــاِت اجلــيــاِد الــصــادِموبالسمهرّياِت  ــّي ــاألعــَوِج وب

باسل أروَع  ــاع  ــب ال طــويــل  ــّل  ــْن ذؤابــــِة هــاشــِموكـ ــا ِمـ ــحــّي مجــيــِل امُل

ــْي ــن ــإّن ــأالْن ف ــ ــس ــ ــا ت ــ ــّي إّمـ ــي ــل ــاِذِمخ ــه ــّل ــت ال ــٌر بـــأّن الــِعــّز حت خــب

ــْت ــاِم وقـــْد أَت ــ ــَد اإلم ــنْ ــا ُج ــَري َت األعاِجِمأمل  ُجنُوِد  من  ُجُيوٌش  إليهم 

بيننا ــِن  ــع ال حلــظــَة  إالَّ  تـــُك  التفاُقِمفــلــم  عند  النرص  ــاُح  ري وهــّبــْت 

ــارٌص ن واللُّ  الــُظــلــِم  ــوُد  جــن ــوّل  الراِغِمفـ ُيوِث  كاللُّ عليهْم  ونحُن 

الْذ بِالسيِف كالشاِء ساَقها  احلائِمَنُسوُقهُم  ُبْكَم  الصقِر  وســوَق  ِذئــاُب 

َغــَدْت وقد  إالَّ  احلــرُب  تتحلَّ  مجاجِمفلْم  عقيَب  ــاٍس  ــ أرج مجــاجــُم 

ٍل جُمَـــدَّ ــاِة  ــف ال يف  قتيل  مــن  ــامِلِفكم  ــِر س ــِه غ ــالِ وُمــســَتــســلِــٍم ِمـــْن م

)1( حضور الشيخ: جبل شامخ يف الغرب الشاميل من صنعاء.
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ٍم ُمَطهَّ أْعــَجــِمــيٍّ  ــواد  ج مــن  ــاِرِموكــم  ــض صـ ــي ــيٍّ وأب ــطِ وأســـَمـــَر ِخ

وبيضة األضـــاِة  مــثــِل  النعائِموفضفاضة  نــجــوُم  الحــْت  كــا  تــلــوُح 

الــظــاملــَن بحرسة ــوُش  جــي ــْت  ــآب بــالــغــنــائــِمف أوطــانــنــا  إل  وُأبـــنَـــا 

رًا متخفِّ ــًا  ــارب ه حييى  ــُن  ابـ وقد كان معدودًا لكشف العظائِم)1(ووّل 

قبلها ــتُّ  مـ ياليتني  أال  الغنائِموقــــال:  يف  قــســمــًة  مـــايل  يـــُك  ومل 

هبا حــارضًا  أكــْن  مل  َحَضورًا  ــام نــائــِموليَت  ــأح ــْت ك ــان ويــالــيــتــهــا ك

وُمْلَكُه الــرســوِل  ــَن  اب أّن  ــِم)2(وياليَت  ــزائ اهل ثياب  نلبس  ومل  هــبــاٌء 

قال: وهذا القدر كاف دلياًل عىل فصاحته رمحه اهللّ تعاىل.

3. اأبو احل�سن العلوي العّبا�سي:

ذكره املظّفر بعد احلديث عن العّباس األكرب ابن الفضل بن احلسن بن عبيد اهللّ بن 
العّباس، قال)3(: أّما أبو احلسن العلوي العّبايس من رجال اليتيمة وندماء ابن العميد، 
فذكره الثعالبي ومل يسّمه ومل ينسبه، وها أنا ُأورد لك ملتقطات من كالمه؛ فإّن الرجل 
كانت له يد طوىل يف األدب حّتى أّن ابن العميدي يساجله الشعر، ويعرض عليه بعض 
فإذا  أحد،  عىل  خفية  غرُي  بالكتابة  وشهرُته  اإلنشاء،  فّن  يف  العميد  ابن  ومتّيز  رسائله، 
عرض عىل إنسان كتابته كان ذلك اإلنسان يف أعىل)4( درجة من البالغة التي أّهلته ألْن 

)1( قال: املقصود به: عيل بن حييى العنيس.
)2( العّباس/ 309 312.

)3( موسوعة بطل العلقمي 3/ 404 405.
)4( يف األصل: أعال )موسوعة بطل العلقمي 3/ 404(.
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يعرض عليه الرئيس ابن العميدي إنتاج فكره.

اجلبل،  ولسان  املرشق،  عني  النيسابوري  الثعالبي  قول  حدِّ  وعىل  هذا  العميد  وابن 
وعامد ملك آل بويه، وصدر وزرائهم، وأوحد العرص يف الكتابة، ومجيع أدوات الرئاسة، 
باألطراف  العلوم  الفائزة، واآلخذ من  بالسهام  الوزارة، والضارب يف اآلداب  وآالت 
القوية، ُيدعى اجلاحظ األخري، واألُستاذ، والرئيس، ُيرَضب به املثُل يف البالغة، وينتهى 
إليه يف اإلشارة بالفصاحة والرباعة، مع حسن الرتّسل، وجزالة األلفاظ وسالستها، إىل 
براعة املعاين ونفاستها، وكان يقال: ُبدئت الكتابة بعبد احلميد، وختمت بابن العميد...

الكرباء،  وخدمه  اجلبل،  ورئاسة  الدولة،  ركن  وزارة  من  العليا  الذروة  يف  واستقّر 
كافور  حرضة  من  صدوره  عند  املتنّبي  الطّيب  أبو  عليه  وورد  الشعراء،  وانتجعه 

اإلخشيدي، فمدحه بتلك القصائد املشهورة السائرة، منها:

نباتِه وقــَت  القوَل  الــرجــاُل  وقــطــفــَت أنـــَت الــقــوَل مّلـــا نـــّوراقطَف 

ومدحه الصاحب بَِمدح كثرية استفرغ فيها جهده، منها:

عميُد إّن  الــعــمــيــِد  ابـــِن  ــَة األجمــــــاِدونـــدى  ــ ــّيـ ــ مــــن هــــواهــــا ألـ

بنيه مـــن  أّنــــه  ــُر  ــدهـ الـ درى  األوالِدلـــو  ــِر  ــائـ سـ قــــدَر  ألزدرى 

ابن  املدائح يف حّق  الكثري من  البدهيي وسوامها  القايض وأليب احلسن  والبن خاّلد 
العميد فمن كان هذا مقامه؛ فام بالك بمقام أيب احلسن العّبايس الذي يعرض عليه ابن 

العميد نتاجه)1(!

)1( يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص 3/ 183، 186 187، 203.



املطلب الثابي  – الشعراء العّباسّيون العلوّيون

149

قال الثعالبي يف يتيمة الدهر يف أخبار الرئيس ابن العميد)1(: كان كلٌّ من أيب العالء 
وأيب  القمي  سمكة  وابن  القايض  خاّلد  وابن  العّبايس  العلوي  احلسن  وأيب  الرسوي 
ويكاتبه  حارضًا،  وينادمه  ويداخله،  به،  هندو خيتّص  بن  وأيب حمّمد  فارس  بن  احلسني 

وجياوبه، وهياديه نثرًا ونظاًم.

ثّم يقول)2(: وكتب )يعني ابن العميد( إىل أيب احلسن العّبايس هذه األبيات، وهي من 
مشهور شعره وجّيده:

يعرُكني ظــلَّ  زمــانــًا  إليك  الزمِنأشكو  عى  َيْعدو  وَمْن  األديِم  َعْرَك 

بُصحبته مغُبوطًا  كنُت  ــا سكِنوصاحبًا  ب ــردًا  ــ ف فــغــادرن  ــرًا  ــ ده

ــاَر هبا ــط ــال ف ــب ــه ريـــُح إق ــْت ل ــبَّ احَلـــَزِنه إل  وأجلـــأن  ــرسوِر  الـ نحَو 

ــي وصــــّرن ــنّـ ــه عـ ــب ــان ــج من األسى ودواعي الشوِق يف َقَرِن)3(نــــأى ب

ُه ــرُصُ ــ َأْق كــنــُت  وداٍد  صــفــَو  ــاَع  ــِنوبـ ــَل ــَع وال الـــرسِّ  يف  جمــتــهــدًا  عليه 

ــه حــيــنــًا فــأرخــَصــُه بالَغَبِنوكـــان غـــال ب بِيَع  ودٍّ  صفَو  رأى  ــْن  َم يا 

ــٍن ــ ــًا عـــى إَِح عِر أنشدن)4(كـــأّنـــه كـــان مــطــويَّ ومل يكْن يف رضوِب الشِّ

ــُروا َذَك أْسَهُلوا  ما  إذا  الكراَم  اخَلِشِن«»إّن  املنزِل  يف  يأَلُفهم  كان  َمْن 

وواضح يف القصيدة مرارة الشكوى ودواعي الشوق أليب احلسن العّبايس.

)1( يتيمة الدهر 3/ 190.
)2( املصدر نفسه 3/ 202 203.

)3( يف قرن: يف رشك وقيد.
)4( اإلحن: احلقد.
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وقال)1(: وكتب إيّل بعض إخوانه هذه القصيدة؛ ليعرضها عىل أيب احلسن العّبايس، 
وهي سائرة يف اآلفاق، وكأّنه قد مجع فيها أكثر إحسانه، فقال:

َوْذمــاِء ُحشاشة  غــَر  ُذْبـــُت)2(  ــواِءقد  ــن َحـــرِّ هـــوًى وَحــــرِّ هـ ــا ب م

أرى وال  ــراِم  ــغ ال مــن  أستفيُق  ــاِءال  ــرح ِخــْلــوًا مــن األشــجــاِن وال

قيامتي أقـــْمـــَن  أّيــــام  ــاِءورصوُف  ــرن ــُق ــوى اخلــلــيــِط وُفـــرقـــِة ال ــنَ بِ

ــقُّ غـــبـــاُرُه ــَشـ ُيـ ــٍج ال  ــي ــُج اهلـــيـــجـــاِءومـــثـــُر ه ــيِّـ ــهـ ــاه مـ ــبـ فـــيـــا خـ

ــه ــُب أّن ــِس ــاُء خــلٍّ كــنــُت أح ــف ــون عـــى الـــــــرّساِء والــــــّراِءوج ــ ع

ُه وودُّ الــُعــقــوق  يف  العزيمِة  ــُت  ــْب ــِل األفــــيــــاِءَث ــّقـ ــنـ ــتـ ــٍل كـ ــّقـ ــنـ ــتـ مـ

إىل أن يقول فيها يف عتاب العّبايس وذكرها الثعالبي كلَّها ـ)3(:

ــْل له ــَف وُقـ ي ــرَّ الُغَلَواِء()4(أبــلــْغ رســالــتــَي ال يف  َأْرَبْيَت  ئِْب  اتَّ )َقْدَك 

ــَل مــرّسيت ــْم ــت الـــذي شــّتــت َش أحشائيأن يف  ــوِق  الــشَّ ــاَر  ن وقدحت 

وجفائيومجـــعـــَت بـــن مـــســـاءيت ومـــرّسيت ــّريت  مـ بـــن)5(  ــَت  ــرن وق

ــوّديت ــْريت ومـ ــ ــي ِع ــّق ــذَت َح ــب وإخــائــيون خّلتي  ــْي  ــاَئ م ــَرْقـــَت  وَهـ

)1( يتيمة الدهر 3/ 203.
)2( يف موسوعة بطل العلقمي 3/ 404 )ذهبت(، والذماء: بقّية الروح.

)3( وهي سّتة وثالثون بيتًا )يتيمة الدهر 3/ 203 204(.
)4( يتيمة الدهر 3/ 203، قال )مح(: هذا الشطر صدر بيت هو مطلع قصيدة أليب متام، ومتامه: )كم َتعِذُلون 

وأنُتُم ُسَجرائي(. موسوعة بطل العلقمي 3/ 405 وفيها )قد اتئب...(.
)5( يف موسوعة 3/ 404 )بني(.
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وذكر)1( أّنه كتب إىل العلوي:

ووّل ختــــــــــّى  َمــــــــــــْن  وصــــــــــــــدَّ عـــــــنّـــــــي ومــــــــّايـــــــا 

وأتـــــــبـــــــَع الــــــَعــــــْقــــــَد حــــّاوأوســــــــــــَع الــــعــــهــــَد نـــكـــثـــًا

إالَّ عـــــــهـــــــُدك  كـــــــــان  وّل)2(مـــــــا  ــِة  ــبـ ــيـ ــبـ ــشـ الـ عــــهــــَد 

خـــيـــال مــــــن  طـــــائـــــفـــــًا  تـــــــــــوّلأو  ُثـــــــــــــــــــمَّ  أملَّ 

حـــّتـــى الَح  ــًا  ــ ــ ــارضـ ــ ــ َعـ فـــــــتـــــــدّلأو  دنــــــــــــــا  إذا 

ــاٌت ــ ــ ــس ــ ــ ــّىألــــــــــــــــوْت بــــــــه ن ــ ــج ــ ــت ــ ــــــبــــــا ف مــــــــن الــــــصَّ

ــه ــ ــي ــ ــض ــ ــرت ــ ــاأهــــــــــــــًا بـــــــــا ت ــ ــه ــ وس حـــــــــال  كـــــــــّل  يف 

ودِّي ــَك فـــعـــالــــــيــــــجــــــزيــــــنّــــــك  ــ ــ ــلِ ــ ــ ــع ــ ــ ــِل ف ــ ــثـ ــ ــمـ ــ بـ

فـــَهـــْجـــرًا َهــــْجــــرًا  ــَت  ــ ــْئ ــ ِش ــاإْن  ــوص ف َوْصــــــــًا  ِشــــْئــــَت  أو 

ــْر ــ ــظ ــ ــان ــ الصــــــــــرَت عــــــنّــــــَي ف أْم  ــِر  ــ ـ ــصَّ ــ ــالـ ــ بـ ظـــــفـــــرَت 

وّل اخِلـــــــــــــلُّ  إذا  وّلــــــــيــــــــُتــــــــُه مــــــــا تــــــــوّلإّن 

ثّم قال)3(: وسئل بعض حارضي جملسه عن ِقّصة له، فقال: ومل يقصد وزنًا:

ــُه ــَتـ ــيـ ــقـ لـ جـــــــهـــــــٍد)4(  وَشـــــــــقـــــــــاٍء َشـــــِقـــــيـــــَتـــــُه؟أيُّ 

وابن  العّبايس  احلسن  أبو  املجلس  ويف  شعرًا،  الوزن  هذا  عىل  قولوا  األُستاذ:  فقال 
خاّلد القايض. فقال أبو احلسن:

)1( يتيمة الدهر 3/ 205، موسوعة 3/ 405.
)2( يف موسوعة 3/ 405 )وبدال(.

)3( يتيمة الدهر 3/ 207 208.
)4( يف املوسوعة )جهة(، وهذا االختالف ناتج عن اختالف النسختني اللتني اعتمدنامها.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

152

ُمــــــَقــــــْرَطــــــٌق غــــــــــــزاٌل  ــُه)2(يب  ــ ــُت ــ ــوي ــ ه إذ)1(  ــنـــي  ــّفـ شـ

ــــْحــــَر َطـــــْرُفـــــُه ــُه)3(أحــــــــرَز الــــسِّ ــ ــُت ــ ــْي ــ ــَج لِ ــ ــنْ ــ ــُغ ــ ــوى ال ــ ــ وح

عــــامــــدًا ــْرِ  ــ ــ ــكِـ ــ ــ الـ يف  ولـــــــيـــــــَتـــــــُهزاَد  رآن  إذ 

ـــ ــ ــيـ ــ ــّرئـ ــ والـ اللّ  ُدِهــــيــــُتــــُهحــــســــبــــَي  قـــــد  ملـــــــــا)4(  َس 

4. اأبو املحا�سن اإ�سماعيل بن حيدر العّبا�سي العلوي:

هو إسامعيل بن حيدر بن محزة بن القاسم بن عيلِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن 
العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب.

العلوي  بن محزة  بن حيدر  إسامعيل  الثقة  اجلليل  السّيد  الدين:  منتجب  الشيخ  قال 
العّبايس، صالح، حمّدث، روى عنه أيضًا املفيد عبد الرمحن)5(.

وقال الشيخ الغّراوي: من الشعراء الذين مل نقف عىل اسمه ونسبه، سوى أّنه السّيد 

)1( يف املوسوعة )إذا ما(.
)2( ُمَقْرَطٌق: متزّين يلبس األقراط يف ُأذنيه أي حميّل )مح(.

)3( اللِّْيُت: صفحة العنق وبكرس أّوله: العنق )مح(.
)4( )ملا( ال توجد يف املوسوعة.

)5( فهرسـت أسـامء علـامء الشـيعة ومصنّفيهـم/ 12 برقـم: 8، قـال املحّقـق: ترجم لـه ابن َحَجر يف لسـان 
امليـزان ج1 رقـم 1359، وقـال: إسـامعيل بـن حيـدرة بن محزة العلـوي: من شـيوخ الشـيعة، ذكره ابن 
بابويـه، وقـال: كان سـّيدًا جليـاًل. روى عنـه عبـد اجلّبـار النيسـابوري. وأظنّـه الـذي ترمجـه الباخرزي 
يف اخلريـدة 1/ 418 يف شـعراء الـري، وكنّـاه أبـا املحاسـن، ويعلـم منـه أّن أبـاه حيـدر كان قاضيًا هبا، 
وكان ابنـه إسـامعيل يف ديـوان الرسـائل هبـا ومـات قبـل أبيـه، فـأورد له شـيئًا من شـعره، وعنـد ورود 
الباخـرزي إىل الـري كان إسـامعيل مريضـًا، ومل يّتفق له لقاؤه يف تلـك األّيام. والباخـرزي كان بالري يف 
سـنة 434هـ.. انتهـى، الكواكب املرشقـة 1/ 283 برقم: 678. أقول: ورد ذكـره يف املطلب األّول من 

املحّدثـني من العّباسـيني العلويـني، فراجعه.
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الباخرزي  ذكره  ُتويّف سنة 434هـ،  العّبايس،  العلوي  حيدر  بن  إسامعيل  املحاسن  أبو 
يف )دمية القرص(، فقال: كان خرب هذا الفتى يرتامى إيّل، وأسمع أّنه قد نبغ وأّن قميص 
أباه، وكنت أقرتح عىل األّيام  فضله قد سبغ، وهو يف ريعان صباه سبق القايض حيدر 
أن تكّحلني بطلعته، فأقف عىل صيغته كام وقفت عىل صنعته، فاّتفق حصويل يف الري 
يف ديوان الرسائل هبا، وكنت أظّن أّنه إذا سمع يب قصدين: إّما مفيدًا، أو مستفيدًا، فلاّم 
تراخى عنّي، وتنّفست عىل استبطائي إّياه مّدة مديدة، قلت يف نفيس: لعّل له عذرًا وأنت 
تلوم)1(، وتعّرفت خربه، فزعموا أّنه صاحب فراش منذ ُأسبوع، يكاد ينفجر عليه من 

عني الفضل ينبوع، فكتبت إليه أعوده:

ــا ــي ــاع إس ُبــــــــْرَء  اللّ  ــَل  ــ ــجَّ ــ َصِقياع ــًا  ــْضــب َع ــاُء  ــف ــشِّ ال ــاه  ــ وَج

َفـــِقـــْدمـــًا ــوُل  ــ ب ــذُّ ــ ال َيـــُرَعـــنّـــُه  ــوالال  ــّذب ــاِة ال ــن ــَق ــَن ال ــا مـ ــْدنـ ــد مَحِـ ق

ـ الصِّ يكتيس  ال  يــاض  ــرِّ ال ــيــاونسيُم  ــل َع َيــــــبَّ  بــــــأْن  إالَّ  ّحــــــَة 

فحمل إليه أبوه القايض حيدر هذه األبيات وهو ملا به مستعدٌّ ملآبه، فكتب إيّل بِبنان 
مرتعش وقلم ال يكاد ينتعش بيتني متّثل هبام، ومها:

وبينها بيني  اللّ   )2(
ورَسَّ ــاِف احلــجــاِز َرمــيــُمرمتني  ــأكــن ــُن ب ــح ون

ــهــا ــُت ــي َرمــي ــن ــت ــا رم ــ ــا مّل ــ ــو أّنـ ــل ــُمف ــدي ــنَّ عــهــدي بــالــنِّــضــال َق ــك ول

وانطفأ بعد ذلك بساعة ويّف منه حرسة أجتّرعها وال أكاد أسيغها ويف العني عربة أجّلها 
من الشؤون ثّم ُأسيلها وكانت وفاته سنة أربع وثالثني وأربعمئة.

)1( )وأنت تلوم( ال توجد يف الدرجات الرفيعة/ 495.
)2( يف الدرجات/ 495 )وسرت(. واحلقيقة: هناك اختالف يف بعض كلامت النصوص.
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ومن شعره قوله يف صفة السيف:

معًا عـــاملـــاِن  والــُعــْجــُم  ــْرُب  ــُعـ ــى احلـــــادثـــــات فــتــيــاُنالـ ــ إّنــــــا ع

ــُم ــه ــاَم ــا أظــــلَّ ه ــن َمـــْعـــَر مـ ــ ــاُنِم ــج ــي وت ــًى  ــَبـ ُظـ إالَّ  املـــجـــِد  يف 

َفــــْت رَشُ األُل  ــادُة  ــسـ الـ َمـــــَغـــــاِرٌس ِمـــنـــهـــُم وأغـــصـــاُنُأولـــئـــك 

ــُل ِمــن ــري مــتــى جُيــلِّ ــع ــاُنيــالــيــَت ِش ــ ــري ــ ــِة ِقــــــرن أغــــــرُّ ُع ــ ــام ــ ه

ــُم كا ــي ــه ــب ــَم ال ــلـ ــا أظـ ــاُنُيـــــيُء مـ ــّت ــه ه ــُع مــن ــ ــّدم ــ ــُك وال ــِح ــض ُي

لنا الــكــفــاُح  ــُه  ــاَم ش إذ  قــلــُت  ــاُنكــم  ــ ــّت ــ يفُّ ف ــا َمـــــــــــْرَ ــ إّنـــــــــَك يـ

يل جــفــنِــَك  ــوُر  ــتـ فـ ــدي  ــبـ ويـ ــاُنأال  ــظ ــق إّنـــــك بــــَن الــــقــــراِب ي

ــْت ــَف ــَل ــي َس ــت وسناُنَســْقــيــًا ألّيــامــنــا ال ــوِن  ــُف اجُل ُمــْغــي  ــُر  ــّده وال

بكم ــوُن  ــي ــع ال ــّرِت  ــ قـ إذا  ــى  ــّت ــراُنح ــ غ ــاَن  ــ ــزم ــ ال أّن  ــُت  ــْمـ ــلِـ َعـ

ــُم ــك ــى تـــقـــاذفـــْت ب ــّتـ ــجَّ حـ ــلـ ــاُنفـ ــط ــي ــا الــــِفــــراِق ِغ ــاي ــط ــى م عـ

ــضــامــنــت)1( لكم ت ــم  ــت ــاِد أجــفــاُنأمـــا رصم ــهـ ـ ــسُّ مــنّــا بــوصــل الـ

وقوله:

با؟ الصِّ َوْصـــَل  أشتاق  با  الصِّ ــيـــُبأيف  ــايلَّ ِشـ ــ ــع ــ ــّن م ــ ــك ــ كـــــّا ول

ــي ــتـ ـ ِهَّ ــــلــــْتــــُه  مُحِّ مــــا  أّن  املشيُب)2(لــــو  لعراها  َسْلمى  ــَل  ـ مُحِّ

وقوله:

ــَم الـــريـــح َنــــْرا ــي ــس ــان َنـــْراطِـــــْب ي األرِض  ــا  ــاي ــب َخ ــُرْ  ــ ــ وان

)1( يف نسخة من املصدر )فام رصمتم تصارمت(.
)2( معجم شعراء الشيعة 5/ 72 74 برقم: 370 عن )دمية القرص، وأعيان الشيعة 15/ 491(.



املطلب الثابي  – الشعراء العّباسّيون العلوّيون

155

َمـــْهـــجـــوِر ِمــــن َرّيــــــــاَك َنــــْراَفــعــســى ُتـــعـــيـــُد ُحـــشـــاَشـــَة الـــ

ــِدَك الـــــذي ــ ــهـ ــ ــعـ ــ َعـــــهـــــدي بـــــه َيـــــتـــــزُّ بِـــــراَســــقــــيــــًا ملـ

ـــ ــ ــَذْيـ ــ ــُعـ ــ ــذا مــــــــاُء الـ ــ ــبَّـ ــ ــاحـ ــ ــْرايـ َعـ ــاَء  ــضـ األنـ ــى  ــَق س إذا  ِب 

ــا ــنـ ُتـ أْن  خــــْطــــبــــًا  ــا الــوحــوُش إلــيــه َحـــرا)1(وجلـــــــــلَّ  ــن زَع

٥. اأبو املكارم الأ�سرف بن حمّمد بن اأبي �سجاع العّبا�سي العلوي:

هو أبو املكارم األرشف بن حمّمد بن أيب شجاع حمّمد بن أمحد بن محزة بن احلسن بن 
القاسم بن محزة بن احلسن بن عيلِّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ 

بن أيب طالب.

اإلمام، العامل، املحّدث، الشاعر، املولود يف رجب سنة ثامن وسّتني وأربعامئة.

أطراه النَّسفي قائاًل: السّيد اإلمام األجل، صدر اإلسالم واملسلمني، قطب اإلمامة يف 
العاملني، ملك علامء الرشق والصني)2(.

السّيد  النهر،  وراء  ما  وبالد  سمرقند  سادات  مقّدم  قال:  حيث  البيهقي  وكذلك 
األجّل، اإلمام األرشف، جالل الدنيا والدين، ملك اإلسالم واملسلمني، قطب اإلمامة 
يف العاملني، سلطان علامء الرشق وسادات الصني، أبو الوّضاح، وقيل: أبو شجاع أرشف 
بن حمّمد بن أيب شجاع حمّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن ]حمّمد بن احلسني بن[ عيلِّ 

)1( دمية القرص 1/ 419 420.
)2( القند يف ذكر علامء سمرقند/ 93، املحّدثون من آل أيب طالب 1/ 135، ونسبه صاحب اجلواهر املضيئة 
يف طبقات احلنفية/ 303 كذا: حمّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عيلِّ بن 
عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب العلوي أبو شجاع. ورد ذكره يف مطلب 

)املحّدثون( فالحظ.
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بن عبيد اهللّ بن ]احلسن بن[ عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم)1(.

وله أيضًا: وقد ذكرُت يف كتاب وشاح دمية القرص من تصنيفي وقلت: لعمري إّن 
احليوانات  أنفاِس  العّطار، وعدَّ  رام حرص  رام حرص فضائله، كان كمن  َمْن  هذا سّيد 
وأوراَق األشجار، وأنا شارح منه كام ال يكون إالَّ يف بيت النبّوة موجودًا، وواصف منه 

فضاًل إىل اهللّ أْن يكون حمدودًا، والعقب منه يف أيب حمّمد عبد اجلّبار، وحمّمد)2(.

وقال البيهقي أيضًا: وهّم السّيد األجل األرشف لعزل امللّقب أرسالن خان حمّمد بن 
سليامن بن داود من مملكة ما وراء النهر، وتفويض اململكة إىل ابنه، وكان ذلك يف شهور سنة 
أربع وعرشين ومخسامئة، وتفاصيل ذلك مشهور ومذكور يف كتاب )مشارب التجارب( يف 

التاريخ من تصنيفي، ومدائح اإلمام السّيد األجّل األرشف أكثر من أن تىص.

٦. عبد اجلّبار ابن اأبي املكارم الأ�سرف بن حمّمد العّبا�سي العلوي:

هو عبد اجلّبار ابن السّيد األجل أبو املكارم األرشف بن حمّمد بن أيب شجاع حمّمد بن 
أمحد بن محزة بن احلسن بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عيلِّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن 

عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب.

ذكر شعره ابن ُفندق البيهقي، قال: ومن أشعار عبد اجلّبار:

املروزي  والقايض   ،188 املباركة/  الشجرة  يف  الرازي  ذكره  املحّقق:  قال   ،618  /2 األنساب  لباب   )1(
الوّضاح  السّيد اإلمام أيب  ابن  املعايل بسمرقند أرشف  أبو  السّيد اإلمام  الفخري/ 172، قال: منهم  يف 
حمّمد بسمرقند ابن أيب شجاع هذا. أقول: هناك بعض االختالف يف سلسلة اآلباء عند النَّسفي والبيهقي 

فالحظ.
)2( لباب األنساب 2/ 620.
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بلبا)1( ــيــوم  ب مسكن  زاَر  ــد  ــرْدق َج ــا  ــَرَدًا قطار وم ــ َج بــاِغــه  عــن 

ــه ــُد أّنـ ــه ــش ــُه واحلــــــاُل ي ــاَبـ ــأجـ ــدَق املــقــاَل إذا انــفــَرْدفـ ــدى لــه ص أب

ُمؤنسًا كــبــاِغــَك  بــاغــًا  ــٌد  واجـ ــا  َغـــِرْد)2(أن مثي  بلبٍل  ــُد  واج أنــَت  ما 

7. العّبا�س بن احل�سن العلوي:

أبو الفضل العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيِل بن أيب طالب.

ذكره اخلطيب يف تاريخ بغداد، قال:

وصحب  صحابته،  يف  وأقام  العبايس،  هارون  أّيام  يف  بغداد  قدم  املدينة،  أهل  من 
املأمون بعد.

وكان عاملًا شاعرًا فصيحًا، ويزعم أكثر العلوية أّنه أشعر ولد أيب طالب)3(.

ثّم روى بسنده عن أيب العّباس العلوي الفضل بن حمّمد بن الفضل قال: قال عّمي 
العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم: اعلم أّن 
رأيك ال يّتسع لكّل يشء، ففّرغه للمهم. وأّن مالك ال يغني الناس كلَّهم فخّص به أهل 
احلّق. وأّن كرامتك ال تطيق العاّمة فتوّخ هبا أهل الفضل. وأّن ليلك ونارك ال يستوعبان 

)1( هكذا يف املصدر، والبيت مضطرب املعنى والوزن.
)2( لباب األنساب 2/ 620.

)3( تاريخ بغداد 12/ 127، تذكرة اخلواص/ 88، الصفوة املثىل يف تاريخ أيب يعىل/ 412، 414 مع بعض 
االختالف يف كلامت النّص. وعّلق السّيد احلسني عىل قول اخلطيب البغدادي: ويزعم أكثر العلوية أّنه 
أشعر ولد أيب طالب قائاًل: ويظهر أّن اخلطيب البغدادي كان حانقًا عليه من عباراته الزعمية التي تدّل 
عىل التقليل من شأنه، بينام يذكر أصحاب الرتاجم أّنه كان عاملًا فصيحًا من رجال بني هاشم لسانًا وبيانًا 

وشعرًا )املصدر نفسه/ 412(، الغدير 3/ 2 3، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 158 159.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

158

حاجتك وإْن دأبت فيهام، فأحسن قسمتهام بني عملك ودعتك من ذلك؛ فإّن ما شغلك 
، وما رصفت من مالك يف الباطل فقدته حني تريده  من رأيك يف غري املهمِّ إزراٌء باملهمِّ
للحّق، وما عمدت من كرامتك إىل أهل النقص أرّضك يف العجز عن أهل الفضل، وما 

شغلك من ليلك ونارك يف غري احلاجة أزرى بك يف احلاجة.

ثّم إّنه روى: كان العّباس بن احلسن من رجال بني هاشم لسانًا وبيانًا وشعرًا.

ه من  ومن شعره يذكر إخاء أيب طالب لعبد اهللّ أيب النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وآله ألبيه وُأمِّ
بني إخوته قوله:

جيمُعنا اللّ  رســـــوَل  وإنَّ  ــوِمإّنــــا  ــوص م غـــُر  ــدٌّ  ــ وج وُأمٌّ  أٌب 

ُأرستــه بن  من  وبــه)1(  بنا  ــاءْت  خمــزوِمج بــِن  عمران  نسل  من  غـــّراُء 

ليدركها مشهوِمفزنا)2( هبا دون من يسعى  ــر  غ ــا  ــواه ح ــن  م قــرابــًة 

فضيلتُه ــا  أعــطــان اللّ  ــن  م ــروِمرزقــــًا  مـــرزوِق وحم بن  والــنــاُس من 

وقوله: )غّراء من نسل عمران( يريد فاطمة بنت عمرو، والدَة عبد اهللّ وأيب طالب. 
واملشهوم: املذعور كام عن ابن اجلوزي يف التذكرة، وقد قرأت األبيات يف عّدة مصادر 

باختالف بسيط يف بعض الكلامت، ويبدو أّنا أخطاء النّساخ.

وعن السّيد أمحد الدامغاين يف تعليقاته عىل هذه القصيدة قال: وردت منها سّتة أبيات 
أصل  قال:  ثّم  األبيات،  وذكر  ص20  واملحاسن(  العيون  من  املختارة  )الفصول  يف 
اْلَرْحَاِم  }وَُأوُلو  وتعاىل:  سبحانه  قال  فقد  القرآن؛  من  الفخار  هذا  ومنشُأ  الكالم  هذا 

)1( يف الغدير )ربَّة(.
)2( )حزنا(.



املطلب الثابي  – الشعراء العّباسّيون العلوّيون

159

هِ{ )أنفال: 75(. وأّول من احتّج هبذه اآلية هو سّيد  بَعُْضهُمْ َأوَْلى بِبَعٍْض فِي كَِتاِب اللَّ
األولياء واألوصياء أمري املؤمنني عليه السالم؛ فإنَّه عليه السالم كتب إىل معاوية الذي 
زعم أّنه يمكن له أْن يفتخر بقرابته القاصية مع رسول اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله: »ومّلا احتّج 
املهاجرون عىل األنصار يوم السقيفة برسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله، فلّجوا عليهم، فإْن 
يكن الفلج برسول اللّ صىلَّ الل عليه وآله فاحلّق لنا دونكم، وإْن يكن بغريه فاألنصار 

عىل دعواهم«)1( نج البالغة كتاب 28، انتهى.

)وبسنده( عن حمّمد بن إسامعيل قال: دخل العّباس بن احلسن العلوي العّبايس عىل 
وتشهد  فتحسن،  تقول  إالَّ  علمتك  ما  واهللّ  املأمون:  له  فقال  فأحسن،  فتكّلم  املأمون 
فتزّين، وتغيب فتؤمن)2(، فقال: يا أمري املؤمنني، ما أقول بعد هذا؛ فقد بلغت من مدحي 

ما ال أبلغه من مدحك)3(.

وذكر ابن النديم خطباء العرب، ومنهم العّباس وابنه عبد اهللّ)4(.

)1( املجدي/ 622 623.
)2( تاريخ بغداد 12/ 127، معجم شعراء الشيعة 16/ 199 200، 24/ 383 384، تاريخ بغداد البن 
طيفور/ 136، تذكرة اخلواص/ 88 89، الغدير 3/ 2، ويف زهر اآلداب وثمر األلباب 1/ 131 وقال 
َد  َيتَزيَّ أن  بَِمْدِحَك غائبًا، وقد أحببت  َينَْطِلق  إّن لساين  املؤمنني،  يا أمري  للمأمون:  العّباس بن ]احلسن[ 
َوَتْرُض  َفُتْحِسن،  لتقوُل  إّنك  فواهللّ  له: قل،  فقال  الكالم؟  املؤمنني يف  أمري  يا  أفتأذُن يل  عندك حارضًا، 

َفتزّين، وتغيب َفُتْؤمَتَن، فقال: ما بعَد هذا كالٌم يا أمرَي املؤمنني! أفتأذن بالسكوت؟ قال: إذا شئت.
)3( موسوعة بطل العلقمي 3/ 377 عن بغداد لطيفور/ 51.

)4( الفهرست البن النديم/ 201 قال: أمري املؤمنني عيلٌّ عليه السالم، طلحة بن عبيد اهللّ )عبد اهللّ بن الزبري(، 
عبد اهللّ بن عّباس بن عبد املّطلب، خالد وإسامعيل ابنا عبد اهللّ القرسي، يزيد بن خالد بن عبد اهللّ، جرير 
بن يزيد بن خالد، خالد بن صفوان، عبد اهللّ بن األهتم، صعصعة بن صوحان، ابن القرسية، حمّمد بن 
قيس اخلطيب، زياد بن أيب سفيان، قطري بن الفجاءة، الوليد بن يزيد، أبو جعفر املنصور، املأمون، شبيب 
بن شيبة، العّباس بن احلسن العلوي وعبد اهللّ ابنه، حمّمد بن خالد بن عبد اهللّ القرسي، شّبة بن عقال. 
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ويف تاريـخ بغـداد البن طيفور، جـاء يف تعزية املأمـون بابنته)1(قـال: ُأصيب املأمون 
بابنـة لـه كان جيد هبا وجدًا شـديدًا، فجلـس للناس، وأمـر أْن يؤذن ملـن يدخل، فدخل 
عليـه العّبـاس بن احلسـن العلوي، فقال: )يـا أمري املؤمنـني! إّنا مل نأتـك معّزين، ولكن 

ُمقَتدين(. أتيناك 

وبسنده عن عبد اهللّ بن مسلم قال: جاء العّباس بن احلسن إىل باب املأمون، فنظر إليه 
احلاجب ثّم أطرق، فقال له: لو أذن لدخلنا، ولو اعتذر إلينا لقبلنا، ولو رصفنا ألنرصفنا، 

فأّما اللفتة)2( بعد النظرة فال أعرفها. ثّم أنشد:
ولكّن َمْن يميش سريىض بام َرِكْب)4( وما عن رىًض)3( كان احلامُر مطّيتي 

ثـّم انـرصف، فبلـغ املأمـون ذلك، فـرضب احلاجب رضبـًا شـديدًا، وأمـر لعبد اهللّ 
جزيلة)5(. بصلـة 

والفضل، ومحزة و[ اهللّ،  إخوة علامء فضالء هم: حمّمد، وعبيد  للعّباس هذا  وكان 

وجاء يف كتاب الفهرست/ 257 265 الفّن الثاين من املقالة الرابعة، يف أخبار العلامء وأسامء ما صنّفوه 
أشعارهم:  من  خرج  ما  ومقادير  اإلسالميني  وبعض  املحّدثني  الشعراء  أسامء  عىل  وحيتوي  الكتب  من 

العّباس بن احلسن العّبايس، مخسون ورقة.
)1( تاريخ بغداد/ 136.

)2( يف املنتقلة/ 215 اهلامش: وأّما النظرة بعد النظرة.
)3( يف الغدير 3/ 2 )رضًا(.

)4( معجم شعراء الشيعة 16/ 200 تذكرة اخلواص/ 89.
)5( منتقلة الطالبية/ 215 اهلامش ويف موسوعة بطل العلقمي للمظّفر 3/ 374: جاء يومًا إىل باب املأمون، 
فنظر إليه احلاجب ثّم أطرق، فقال العّباس: لو ُأذن لنا لدخلنا، ولو اعتذر إلينا لقبلنا، ولو رصفنا ألنرصفنا، 

ة فال أدري ما مها، وأنشد األبيات، الغدير 3/ 2. فأّما النظر الشزر واإلطراق والَقزَّ
وبلفظ ذلك ما ورد يف التذكرة/ 89.
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إبراهيم ] و[ عيل ] وكّلهم بنو احلسن بن عبيد)1( اهللّ بن العّباس)2(.

أورد له املرتىض يف )الفصول املختارة( من املجالس والعيون واملحاسن للمفيد قوله 
حمتّجًا بفضله عىل قريش:

ــٌش لـــنـــا مــفــخــُر ــ ــري ــ ُيــنْــَكــُروقــــالــــْت ق الـــنـــاِس ال  ــى  ــٌع عـ ــيـ رفـ

ــهــم ــم فــضــُل ــ ــرُصُفـــقـــد صــــدُقــــوا هل ــ ــْقـ ــ وبـــيـــنـــهـــُم ُرَتــــــــــٌب َتـ

ــُروأدنــــــاهــــــُم َرمِحـــــــــًا بــالــنــبــيِّ ــفـــخـ املـ فـــبـــه  ــروا  ــ ــخـ ــ فـ إذا 

ــُر مــنــكــم عــى غــِركــم ــخ ــف ــنــا ال فــــأّمــــا عــلــيــنــا فــــا تـــفـــخـــرواب

ــا ــِدنـ ــوى جمـ ــ ــس ــ فـــــإّن جـــنـــاَحـــكـــُم األقـــــــرُص)3(فـــــإن ُطــــرتــــم ب

قال العمري: العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد عليه السالم، وكان 
سّيدًا جلياًل قريب املجلس من هارون، شاعرًا خطيبًا. أنشدين أبو الغنائم احلسيني عن 

أيب القاسم بن خّداع النّسابة رمحهام اهللّ تعاىل للعّباس بن احلسن يرثي أخاه حمّمدًا:

حمـــــّمـــــدًا)4(  الـــبـــقـــيـــُع  الــبــقــيــُعوارى  وارى  مــــا  للِ)5( 

ــرو ــ ــع ــ املـــــنـــــوُعمـــــن نـــــائـــــٍل ويــــــــٍد وم َضــــــــــنَّ  إذا  ٍف 

)1( يف األصل: عبد اهللّ )معجم شعراء الشيعة 16/ 200(.
)2( معجم شعراء الشيعة 16/ 200.

الشيعة  الطالب/ 359، أعيان  126، عمدة  383 عن )تاريخ بغداد 12/  )3( املصدر نفسه/ 20 و 24/ 
.)20 16 /37

باليمن  الزيدية  إمام  احلسيني  العلوي  اهلادي  اإلمام  سرية  كتاب  هذا  العلوي  العّبايس  حمّمد  بن  ولعيلِّ   )4(
واعتمد يف النقل عنه أحد علامء اإلفرنج والكتاب ال يزال خمطوطًا نّص عليه يف جمّلة األزهر. )موسوعة 

بطل العلقمي 3/ 382 عن جمّلة األزهر عدد 9 ج23(.
)5( يف نسخ ُأخرى )اهللّ(.
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الـــــربـــــيـــــُعوحـــــيـــــًا أليــــــتــــــاٍم وأرمـــــلـــــٍة ّجــــــــــــفَّ  إذا 

ــر ــعـ واملـ اجلــــــــوُد  فـــــــوّل  ــُع)1(وّل  ــ ــي ــ ــرف ــ ال ــُب  ــ ــس ــ واحل وُف 

قال سبط ابن اجلوزي يف التذكرة: إنَّ العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس الفقيه 
اجلليل الشاعر املشهور، وذكره اخلطيب وغريه، له كتاب يف أنساب الطالبيني)2(.

وقال املسعودي يف مروج الذهب: وأحسن من كتاب الزبري بن بكار الكتاُب الذي 
سمع من حييى بن طاهر العلوي احلسيني بمدينة النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وآله، ويف أنساب آل 
أيب طالب كتب كثرية منها كتاب العّباس من أوالد العّباس بن عيلِّ عليهام السالم.. إلخ.

وذكره املجليس يف البحار)3(، وأبو حّيان التوحيدي يف االمتاع واملؤانسة، قال: قال 
فقال: كالمه سمح  العلوي يصف كالم رجل  بن احلسن  العّباس  العيناء: سمعت  أبو 
القلوب نسبًا، وبينه وبني احلياة سببًا، كأّنام هو تفة قادم، ودواء  بينه وبني  سهل، كأّن 

مريض، وواسطة قالدة)4(.

)1( املجدي/ 236. وجاء يف طبعة ُأخرى للمجدي/ 442 تقيق الدكتور أمحد املهدوي الدامغاين إرشاف 
السّيد حممود املرعيش ط2 قم، قال املحّقق: راجع ترمجته ]العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن  الدكتور 
العّباس[ وبعض أحواله يف )تاريخ بغداد 12/ 126(، وقال اخلطيب 14/ 112: ويزعم أكثر العلوية أّنه 
أشعر ولد أيب طالب )ريض اهللّ عنه(، وذكره أيضًا ضمن ترمجة حييى بن عبد اهللّ بن احلسن بن احلسن بن 
عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم. وممّا يقوله اخلطيب يعلم ما كان الطالبّيون يقاسونه، بحيث إّنه مل جيرس 
هذا العّباس أْن يصيّل عىل جنازة ابن عّمه حييى بن عبد اهللّ املقتول بالسّم بأمر هارون. وإىل اهللّ املشتكى. 

وراجع زهر اآلداب 1/ 132.
)2( موسوعة بطل العلقمي 3/ 374 عن )تذكرة خواص اأُلّمة/ 33(.

)3( املصدر نفسه 3/ 375 عن )بحار األنوار 9/ 700(.
)4( املصدر نفسه 3/ 375 عن )االمتاع واملؤانسة 2/ 44(.
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وذكره أيضًا احلُرِصّي القريواين، قال: وسئل العّباس بن ]احلسن[)1( عن رجل، فقال 
جلليسه: أطرُب من اإلبل عىل احلَُداء، ومن الثَِّمل عىل الِغناء.

األْسَفار،  يف  َقم  السَّ وطول  األحرار،  عىل  احِلامم)2(  ما  فقال:  رجاًل  العّباس  وذكر 
ْين عىل اإلقتار)3(، بأشّد من لقائه. وِعَظم الدَّ

وذكر رجالً بليغًا فقال: ما َشبَّْهُت كالمه إالَّ بثعبان ينهاُل بني رمال، وماء يتغلغل بني جبال.

وسمع امُلنَْتجع بن َنبهان كالم العّباس بن [ احلسن ]، فقال: هذا كالم يدّل سائُره)4( 
عىل غابره)5( وأّوُله عىل آخره.

وسأل املأمون العّباس بن [ احلسن ] عن رجل؟ فقال: رأيت له ِحلاًم وأناة، ومل أسمع 
ُثك احلديث عىل مطاويه)7(، وُينشدك الشعر عىل مدارجه)8(. حلنًا وال إحالة)6(؛ حُيَدِّ

وكان املأمون يقول: َمن أراد أْن يسمع هلوًا بال حرج فليسمع كالم العّباس.

والعّباس بن [ احلسن ] من أشعر اهلاشميني؛ وهو ُيَعّد يف طبقة إبراهيم بن املهدي، 
وهو القائل:

)1( يف األصل )احلسني(.
)2( احِلامم: املوت.

)3( اإلقتار: التضييق عىل اإلنسان يف الرزق، والَقرْتُ واإلقتار: ضيق العيش.
)4( سائره: باقيه.

)5( غابره: ماضيه.
)6( اإلحالة: التكّلم باملحال.
)7( عىل مطاويه: عىل خفاياه.

)8( املدارج: الثنايا الغالظ بني اجلبال. واحدهتا: َمْدرجة، وهي املواضع التي يدرج فيها، أي: يمشى. )مح(
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ــاٌن ــَس ــٌض ِح ــي ــوى بِ ــك اهلـ ــاَح ل ــ ــعــوِرأت ــوِن وبــالــشُّ ــعــي ــاْل ــك ب ــنَ ــْي ــَب َس

َتْقِي َفكِْدَت  النحور  إل  اخُلــصــوِرَنظْرَت  إل  َنــظــْرَت  لــْو  َوَأول 

وهو القائل أيضًا:

ــِض الــُقــصــوِر ــع ــَك ِمـــْن َب ــاَدْتـ اخُلـــــــدوِرصـ يف  ــُم  ــ ــواعـ ــ َنـ ــٌض  ــ ــي ــ بِ

ــا ــ ــَب ــ ِص إل  حَتــــــــــوُر  ُحـــــوِرُحــــــــــوٌر  ِمــــنْــــُهــــنَّ  بِـــــأْعـــــُن  ك 

ــوِروكــــــــَأّنــــــــا بِـــــُثـــــغـــــورهـــــنَّ ــم ــَن اخل ــ ــاِب ِم ــ ض ــرُّ ــ َجـــنَـــى ال

ــَن ُتـــــّفـــــاَح اخُلـــــدو ــ ــْغ ــ ــُب ــ ــْص ــ ــدوِرَي ــ ـ ــصُّ ــ الـ ُرّمــــــــــاِن  بــــــاِء  ِد 

وهو: العّباس بن ]احلسن[ بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب ريض اهلل عنه، 
وُأّم عبيد اهللّ جّدُة بنت عبيد اهللّ بن العّباس بن عبد املّطلب عّم حمّمد بن عيلٍّ أيب اخللفاء.

بان العّباس غايَة التقريب؛ لِنََسبِِه وأدبه، قال أبو ُدَلف)1(:  وكان هارون واملأموُن ُيقرِّ
دخلت عىل الرشيد وهو يف َطاِرمة عىل طنفسة)2( ومعه عليها شيٌخ مجيُل املنظر؛ فقال ىل 

)1( هو القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمري بن شنج بن معاوية بن ُخزاعي بن عبد العّزى بن ُدَلف 
بن جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن جليم )زهر اآلداب وثمر األلباب 4/ 148( أحد قّواد املأمون، 
حًا مقّدمًا، ذا وقائع مشهورة، وصنائع مأثورة. أخذ عنه  ثّم املعتصم من بعده. كان كرياًم رَسّيًا جوادًا ممدَّ
امللوك(  و)سياسة  و)السالح(،  والصيد(  )البزاة  تصانيفه  من  الغناء  يف  صنعة  وله  والفضالء،  األُدباء 
وغريها. تويّف سنة 226هـ/ 841م. )زهر اآلداب وثمر األلباب 1/ 111( والغريب أّن الدكتور صالح 
الدين اهلواري الذي قّدم هلذا الكتاب ساق نسبه يف هذا اجلزء كذا: )هو أبو دلف، القاسم بن حمّمد بن 
عيسى بن إدريس بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، العجيل( وواضح االشتباه هنا يف عدد الوسائط 
واللقب. ويف فهرست ابن النديم/ 186 قال: أبو ُدَلف: القاسم بن عيسى بن َمعِقل بن إدريس العجيل، 
سّيد قومه، أمري، أخذ عنه األُدباء الفضالء. ويف تاريخ بغداد البن طيفور/ 260 قال املحّقق: هو القاسم 
وسمحًا  أديبًا،  شاعرًا  كان  الكرج،  أمري  قومه،  سّيد  العجيل  ُدَلف  أبو  معقل،  بن  إدريس  بن  عيسى  بن 

جوادًا، وبطاًل شجاعًا، ورد بغداد مّرات عديدة وهبا مات...
ٌل رقيق )املحّقق(. )2( الطِّنِْفَسُة والطُّنُْفَسُة: النُّمُرَقُة فوق الرحل، ومجعها طنافس وقيل: هي البساط الذي له مَخْ
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هارون: يا قاسم؛ ما َخرَبُ أْرضك؟ فقلت: يا أمري املؤمنني، َخَراٌب َيَباب، َأْخَرهَبَا األكراد 
قال هارون:  ُأْصلحه،  أنا  فقلت:  أفسده،  اجلبل، وهو  آفُة  قائل: هذا  فقال  واألعراب. 
ِمي  وكيف ذلك؟ قلت: أْفَسدُتُه وأنت عيلَّ وُأْصلحه وأنت معي! قال الشيُخ: إّن مّهته َلرَتْ
به من وراء سنِِّه مرمًى بعيدًا؛ فسألت عن الشيخ فقيل: العّباس بن [ احلسن ]، وكان أبو 

.)1( ُدَلَف ذلك الوقت صغري السنِّ

قـال احلسـني: أّمـا مراسـالته بينـه وبـني املأمـون وآخريـن، فكانت يف تبـادل حيث 
إّنـه كتـب إىل املأمـون العّبـايس هينّئـه بمولود لـه: كان قد أجذلنـي ما أحـدث اهللّ ألمري 
املؤمنـني مـن املوهبـة التـي وإن كان أوىل هبـا مـن غـريه، بأعظـم فيهـا حّظًا مـن رعيته، 
فعّمـر اهللّ لـك يـا أمـري املؤمنـني قلوهبـم)2( بنـور احلكمـة وأبصارهـم حّتـى يشـّد هبم 
َعُضـَدك، ويسـّد هبـم ُثْلَمتـك، ويبلغهـم الغايـة املأمـول هلم بلوغهـا بعدك، غـري مقعد 
بـك مهـل، وال حمّل بـك أجـل، وال مكذبك أمـل، وال منقطعـة أّيامك حّتـى خترتم)3( 

أنفسـنا قبلـك، وتأيت عـىل تقصرينـا وزللنـا بركاتك)4(.

العّباس وشخصيات كثرية، وهو  بني  له خماطبات كثريًة بني حكام  أّن  قال: ويظهر 
عرصه  سالطني  كيد  عن  انرصف  وقد  والسياسية،  االجتامعية  مكانته  عظم  عىل  يدّل 

بالتقّية من ظاهر رسائله....

وقال أيضًا: أّما مراسالته إىل شخصيات ُأخرى يف األفراح واألحزان، فمنها كتابه إىل 

)1( زهر اآلداب وثمر األلباب/ 128، راجع عبد اهللّ بن العّباس بن عبد اهللّ بن العّباس التايل.
)2( أي: قلوب أبنائك.

)3( خترتم: اخرتمته املنّية، أي: أخذته. )احلسني(
)4( الصفوة املثىل/ 415.
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جرير بن يزيد يعّزيه يف العّباس ابنه، قال: فإّنك ال خترب عن اهللّ عّز وجّل فيام وعد عىل 
املصائب، وال توعظ فيام حدث من بغتات الدهور، وملامت األُمور بأشفى من علمك به 

وأوعظه، بام مل تزل معاينًا من ملاّمت قدره وفضله.

ثوابه  ويف  كاف،  به  اعتصم  ملن  وتعاىل  تبارك  اهللّ  ويف  فقال:  ويعّظه،  يعّزيه  واستمّر 
ملن رغب عن األحّبة معّز، وليس من أحداث الدهر حادث يمنى به امرٌء يف محيم، وإن 
لطف من القلوب موقعه، وجّل يف املصائب ُرزُؤه، إاّل واملرء مرهتن يف نفسه بأنظم منه: 
إّما بفناء يكون به حّظًا حلميمه يف املعاد، إن قرّص به يف نفسه أمل، إّما بقاء يكون به عرضًا 
ملختلف األّيام والليايل، حّتى يموت منه ما ال ينتفع بعده بالبقاء إن ُعّمَر، ثّم يكون املوت 
من ورائه ال حمال، فأين املذهب ملن عرف هذا من ثواب اهللّ الذي منه اخللُف والعوض 
يف الدار التي ال تفنى ما فيها، وكفى نظرًا من اهللّ لك، وإنعامًا عليك أن جعل ابنك لك 
ولدًا، فرشفك برشفه عىل األبناء، وزّينك بخصاله الفائتة للوصف والفضائل والكامل، 
وبلغ به الغاية التي بلغ يف السنِّ والثروة، ثّم جعله بك مقّدمة إليه، وذخرية عنده، وأّي 
األمرين تراه يا أبا العّباس أمأل ليدك إبقاؤه لو بقي حّتى تكون له، أم فناؤه إذ فني حّتى 
كان لك؟ وما كنت تأمل له أكثر ممّا أعطاه اهللّ وأعطاك فيه، فخرُي ما أخذته تقوى اهللّ يف 
حسن العزاء، واستيجاب العوض، واالستعداد فيام هو نازل بك يف نفسك، وإن كان 

غري ذي أمثال عندنا أن تأّخر يف أجلك، ونسأل اهللّ أن ينسئ فيه.

فأّما أنا فإّنه مّلا بدهني ما بدهني من مصابه، وختّوفت أن يستويل األسى عىل الصرب، 
األخ  يكون حّظي من  أن  فأشفقت  الصابرين،  اهللّ  ما وعد  ، ذكرت  السلوِّ واجلزُع عىل 
النفس حاجتها من اجلزع واهللع،  ثوابه، وإعطاء  املرجّو  فقَد  الفاجع  القريب  واحلبيب 
وكتبت  التعّزي،  ظاهر  من  أكثَر  اللوعة  شّدة  مع  عندها  أجد  مل  الصرب  عىل  رختها  فلاّم 
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إليك، وأكثر ما عندي التحّمل، واهللّ املستعان، وليس لك وال لنا وإن عظم الرزء عاّم 
أمر اهللّ به مذهٌب وال عىل غري معّوٌل، فإّنا هلل وإّنا إليه راجعون، وعند اهللّ نحتسبه لك 
وألنفسنا، ونسأل الثواب عليه، والعفو عنده، والعقبى هلل، والتجاوز واملغفرة لذنوبه، 

وال تدع الكتاب إيّل؛ فإّنه قد زادين تعّزيًا علمي بك يف حسن ظنّي باهللّ لك)1(.

ويف باب اإلساءة للعلويني، قال الشيخ عبد الواحد املظّفر)2(: وأّما دسائس اخلطيب 
التي يقصد هبا الغّض من أهل هذا البيت فهو ما ذكره يف ترمجة حييى صاحب الديلم)3(، 
وهذا نّصه: قال جّدي: وكان إدريس بن حمّمد بن حييى يقول: مات جّدي حييى بن عبد اهللّ 
بن احلسن يف حبس هارون، قال جّدي: وسمعت عيلَّ بن طاهر بن زيد يقول: مّلا تويّف حييى 
بن عبد اهللّ وخرج بجنازته بعث هارون إىل رجل من العلويني يقال له العّباس بن احلسن 
، فقال: يقول لك أمري املؤمنني صلِّ عىل صاحبكم، فقال  بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلٍّ

الرجل: ما كنت ألُصيّل عىل جيفة خرج منها روحها وأمري املؤمنني عليها ساخط، انتهى.

قال: وهذا ظاهر ملن تأّمَل أدنى تأّمٍل وخاّصًة من عرف نصب اخلطيب وانحرافه عن 
أهل البيت وإْن صّحت هذه القضّية وال تصّح فال توجب قدحًا يف املّيت وال يف احلي؛ 
ألّنا وردت لرضب من السياسة؛ ألّن هارون يتحّرى كشف ما يف نفوس العلويني بشّدة 

َفْحِصِه عن نواياهم بأساليب من الدهاء واملكر واخلديعة، وهذه إحداها. 

إالَّ  عليه  الصالة  أحال  ما  هارون  فإّن  عارفًا؛  فطنًا  متيّقظًا  كان  املذكور  والعّباس 

)1( الصفوة املثىل/ 415 417 عن )خطب العرب الزاهرة يف العرص العّبايس األّول 3/ 311، أدب املقال 
يف فقه العيال 3/ 189(.

)2( موسوعة بطل العلقمي 3/ 376.
للمسعودي/  الذهب  413 عن )مروج  112(، احلسني/ 412  بغداد 14/  )تاريخ  نفسه عن  املصدر   )3(

.)138 137
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حييى  هو  الذي  املظلوم  العلوي  هذا  قتل  من  يشء  نفسه  أيف  ه  رسِّ من  املخفّي  ليكشف 
صاحب الديلم الذي قتله سيف غدر هارون بعد أْن قّيده بقيد األمان الذي ال تفصم 

أقّل حلقاته؟ وإىل الغدر أشار احلمداين:

ُيكّتُمها مــســاويــم  يف  ــدًا  ــاه ــاج ينكتُم)1(ي ليس  ليحيى  الرشيِد  غدُر 

8. عبد الّل بن العّبا�س بن عبد الّل بن العّبا�س العلوي:

هو عبد اهللّ بن العّباس بن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن 
العّباس الشهيد.

قال املظّفر: كان شاعرًا فصيحًا يعدُّ من الشعراء املجيدين يف الدولة العّباسية، ولكنّه 
كان مقاّل)2(.

ه أفطسية،  ذكره العمري، قال: ابن األفطسية الشاعر، وهو عبد اهللّ بن العّباس وُأمُّ
ابن  األفطسية  بن  اهللّ  لعبد  اهلل  بن حمّمد احلسيني رمحه  أبو احلسن حمّمد  أنشدين شيخنا 
العّباس بن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب 

عليهم السالم وكان شاعرًا منطبع الشعر دمث األخالق، ويكنّى أبا جعفر:

ُه أبـــرَّ أْن  أخـــي  ألســتــحــيــي  بعيُدوإّن  ــو  وهـ أجــفــوه  وأْن  ــًا  ــب ــري ق

ــوى ــن اهل ــٌب م ــي ــوان رق ــ يبيُد)3(عـــيَّ إلخ ليس  ــو  وه الليايل  تبيُد 

)1( موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 159. )مل يعنّي مكانه يف املتن(
)2( موسوعة بطل العلقمي 3/ 383.

)3( املجدي/ 237، هتذيب األنساب/ 289 اهلامش عن املجدي.
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وكذا قال ابن ِعنََبة)1(.

9. عليُّ بن حمّمد بن عبيد الّل العّبا�سي العلوي:

هـو عـيلُّ بـن حمّمـد بن عبيـد اهللّ بـن عبـد اهللّ بـن عبيـد اهللّ بن احلسـن بن عبيـد اهللّ 
بـن العّباس الشـهيد.

ذكره السّيد اخلرسان يف املنتقلة )اهلامش()2( والسّيد اجلاليل يف كتابه )العّباس( قال: 
نقل ابن زبارة يف )خالصة املتون 2 / 8 59( عن )تاريخ البهاء اجلندي الشافعي( قوله: 
انمك ابن الفضل يف تليل حمّرمات الرشيعة وإباحة حمظوراهتا)!(... ومّلا بلغ اهلادي إىل 
احلّق حييى بن احلسني ذلك، بعث عيّل بن حمّمد بن عبيد اهللّ العّبايس يف مجاعة من أصحابه 
نحو صنعاء وساروا فدخلوا صنعاء يف التاسع عرش من رجب سنة سبع وتسعني ومائتني 

للهجرة، وأخرجوا عامل القرامطة منها.

ولعيلٍّ هذا كتاب )سرية اهلادي( نقل عنه زبارة يف )خالصة املتون )ج2 ص58 و59 
و60( وقال: رثى عيلٌّ هذا أباه حمّمد بن عبيد اهللّ، عامل اهلادي، بقصيدة طويلة، منها:

تناما أْن  ــْي  ــت ــقــل ُم ــزُن  ــ احلـ ــَع  ــن ِسَجامام ُجفون  من  مــُع  الــدَّ وذرى 

للنْصـ األخــاِف  حــيَّ  ناديت  ــوَم  يــامــاي ــت  ــاديـ ونـ َمـــْذِحـــج  عـــى  ِر 

)1( عمدة الطالب/ 359.
)2( هامش/ 170 171 من )منتقلة الطالبية( تقيق السّيد حمّمد مهدي السّيد حسن اخلرسان. قال: تنتهي 
غالب أنساب العّباسيني العلويني يف نواحي اليمن إىل السّيد املجاهد أيب جعفر حمّمد بن عبيد اهللّ بن عبد 
اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن أيب الفضل العّباس عليه السالم الشهيد يف داره بنجران سنة 
296هـ، وكان عامل اإلمام اهلادي حييى بن احلسني ابن اإلمام القاسم الريّس عىل نجران ورثاه ابنه عيلٌّ 

بقصيدة منها ما يذكر فيها بعض القبائل التي شاركت يف قتله. وذكر القصيدة.
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ــواد عــّيــيـــ ــ ــ ــا ال ــرصن ــن ــاودعـــونـــا ل ــام اهُل ــاَم  ــ اإلمـ ــرصوا  ــن ي ــْم  ــل ف َن 

يدعو قـــاَم  صـــارخـــًا  ــوَن  ــب ــي جُي وا اإلســامــاال  ــرُصُ ــ ـــْمـــداَن: انـ ــا هَلَ ي

ــا ون ــرُصُ ــن ــْي ي ــامــاودعـــونـــا ثــقــيــَف كـ ــئ لِ يـــُكـــونـــوا  ومل  ــوا  ــاُبـ ــأجـ فـ

كعب حــــاِر  إل  هبـــْم  ــا  ــن تـــرامـــىفــخــرْج الــــعــــدّو  إل  بـــخـــيـــول 

قــْد أْن  ُيـــــُر  اخلـــبـــُر  ــافـــأتـــانـــا  ــام احِل وذاَق  ــْي  ــم ــاش اهل ــَل  ــتِـ ُقـ

رشيفًا كعب  ــُن  ب حـــارُث  ــاقتلْت  ــام ــْن وّحــــَد اإللــــَه وَص ــ ــَر َم خـ

ــَل فــيــِه ــت ــق ــوُه فــأْفــَحــُشــوا ال ــل ــت مستظاماق ــُم  لـــدْيِـ أضــحــى  حـــَن 

وَكــْهــفــًا لِلُمسلمَن  ــْرزًا  ــ ِح ــًا ونِــظــامــاكـــاَن  ــ ــِق ــ ــْع ــ وَرجــــــــاًء وَم

قتل رشَّ  َمـــْذِحـــجـــًا  اللّ  ــاقـــتـــَل  ــرام ــوا غ ــ ــُلـ ــ ــأيب جــعــفــر وُأْصـ ــ ب

اخُلــْلـــ ــَرَف  ــ ُغ ــدي  والـ اللّ  وَســـامـــاوجـــزى  ــًة  ــ ــنّ ــ ج ــاُه  ــ ــطـ ــ وأعـ ِد 

ـــ لــلَّ الــعــهــِد  وايَف  ــاَن  ــ كـ ــْد  ــق ــل َقـــّوامـــاف واهُلـــــــدى  ــّق  ــ ــاحل ــ وب ِه 

ـــ احلــْق عـــى  واســـتـــقـــاَم  اللّ  ــَد  ــب اإلمــامــا)1(ع بِالبيعتِن  وأوىف  ِق 

ثّم قال: ويف ترمجة السّيد عيلِّ بن حمّمد بن عبيد اهللّ العّبايس العلوي بكتاب )مطلع 
البدور، أليب الرجال( والعلويون، باملأخذ والضلع، وبني عفيف، واحليفة حيفة ثال من 

ذّرية العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم)2(.

 )923( رقم   )323  322  /  3( البدور  مطلع  يف  ترمجه  للجاليل(:  )والقول  أقول 
وقال: الرشيف العامل الرئيس مجال اإلسالم، ثّم ذكر نسبه كام أثبت قبُل، وقال عن بعض 

)1( العّباس/ 318 319 عن )خالصة املتون 2/ 59(.
)2( العّباس/ 319 عن )مطلع البدور 3/ 323، وخالصة املتون 2/ 237(.
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املؤّرخني: كان اهلادي إىل احلق استخلفه عىل القضاء بنجران، واستخلفه النارص للحّق 
عىل عرق؛ وهي مدينة الدعام وبنيه، وهبا مملكته ومملكة أوالده، قريبة من جوف أرحب، 

وتسّمى اليوم بسوق دعام.

وقال: والسّيد عيلُّ بن أيب جعفر املدفون بخيوان الذي ُأصيب بنجران، ومُحل وقد 
، وقال فيه اهلادي: اْرُتثَّ

ــدًا ــواَن حــــوى مـــاجـ ــيـ ــخـ ــّبـــايسقــــٌر بـ ــَب اآلبــــــــاِء عـ ــ ــَخ ــ ــَت ــ ــنْ ــ ُم

قال يف مطلع البدور )3 / 324( لعّله غري هذا؛ ألّنه ذكر يف ترمجة هذا أّنه توىّل للنارص 
للحّق)1(، انتهى.

10. الف�سل بن احل�سن العلوي:

هو الفضل )أبو َجْفنَة()2( ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب 
عليهم السالم.

أحد  أديبًا)4(،  فاضاًل  عاملًا  الشجاعة)3(،  عظيم  الّدين،  شديد  فصيحًا،  لسنًا  كان 
سادات بني هاشم، يقال له ابن اهلاشمية، وكان حمتشاًم عند احلكام)5(.

)1( املصدر نفسه/ 319 320.
)2( ذكرته عّدة مصادر بتصحيف يف هذه الكلمة، وأعتقد أصّحها جفنة، وهي القصعة الكبرية مجعها: ِجَفان. 

وهذا دليل عىل أّن املرتجم له كان كرياًم. ومن هذه املصادر: الشجرة املباركة/ 199، الفخري/ 169.
)3( عمدة الطالب/ 357.

)4( معجم شعراء الشيعة 24/ 379.
)5( عمدة الطالب/ 437.
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قال يرثي جّده أبا الفضل العّباس شهيد الطف:

عليِه ــبــكــى  ُي أْن  ــاِس  ــنـ الـ ــقُّ  ــ ــَن بــكــربــاِءأح ــًى أبــكـــــى احلــســـ ــت ف

علـيٍّ ــِدِه  ـــِـ ــــ والـ ــُن  ـــ ـــ واب مــاِءأخــــوُه  ــالــدِّ بِ ــّرُج  ــضـــ امُل الفضِل  ـــــو  أُب

يشٌء ــِه  ــي ــن ــث َي ال  واســــــاُه  ــاِء)2(وَمـــــْن  بِـ َعَطش  عى  ــُه  َل ــاد)1(  وجـ

قال السّيد عبد احلسني األميني: ذكرها له املؤّرخ اهلندي أرشف عيّل يف كتابه املطبوع 
]روض اجلنان يف نيل مشتهى اجلنان[ وشّطرها زميلنا العاّلمة املتضّلع الشيخ حمّمد عيل 

األُوردبادي، فقال:

عليه ــكــى  ــب ُي أن  ــاِس  ــنـ الـ ــاِءأحــــقُّ  ــ م ــدِّ ــ ــُه َعـــلـــُق ال ــ ــاَب ــ بـــدمـــع ش

فهر رسّي  ــيِّ  ــم ــق ــل ــع ال ــاِءبــجــنــب  ــرب ــك فــتــًى أبــكــى احلــســن ب

ــيٍّ ــوه وابــــــــُن والــــــــــِدِه عـ ــ ــ ــواِءأخـ ــلـ الـ ربُّ  ــقــى  ــت ــل امل ِهــــِزْبــــُر 

ــًا حتـــَت ُمــشــتــبِــِك املـــوايض ــع ــدمــاِءرصي ــال ُج ب ــرَّ ــ ــفــضــِل املـ ــو ال أبـ

يشٌء ــه  ــي ــن ــث ي ال  واســــــاه  الــبــاِءوَمــــــْن  عــنــد  املصطفى  ــِن  ــ اْب عـــِن 

ــُه ــذْق ــَك الـــفـــراَت فــلــم ي ــل ــاِءوقـــد َم ــ ــى عـــطـــش ب ــ ــه ع ــ وجـــــــاَد ل

ثّم قال: وكان شاعرنا املرتجم من رجاحة العقل، ورصافة العارضة، يف جانب عظيم 
، جتري كلامته جمرى احلكم واألمثال منها قوله يف رجل من أهله: إيّن ألكره أن  مثيل جدِّ

)1( يف رشح األخبار: وجاَء.
)2( الغدير 3/ 3، معجم شعراء الشيعة/ 379 برقم: 1829، وقد ذكر هذه األبيات أبو الفرج األصفهاين 
يف املقاتل/ 55، والشيخ عّباس القّمي يف )نفس املهوم/ 303( ولكنّهام قاال: يقول الشاعر، ومل ينسبا 
األبيات إىل الفضل بن احلسن، أّما يف عيون األخبار وفنون اآلثار/ 101 فقد نسبت إىل الفضل بن حمّمد 

بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس، وكذلك يف كتاب العّباس للسّيد اجلاليل/ 326 327.
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يكون لعلمه فضٌل عىل عقله، كام أكره أن يكون للسانه فضٌل عىل علمه)1(.

ذكـره ابـن الطقطقـي، فقـال: أحـد شـعراء بنـي هاشـم وفصحائهـم)2(، كـام ذكره 
اجلـوزي)3(. ابن  سـبط 

أّما الفخر الرازي فقال: وعقبه يعرفون بـ )بني الصندوق()4(.

ولـد تسـعة: فاطمـة، والعّباس األكـرب، وحمّمـدًا والعّبـاس األصغر وسـليامن وعبد 
اهللّ وأمحـد وجعفـرًا وعليـًا)5(. وقـد تطّرقنـا لـه عنـد ذكر أبنـاء وأحفـاد العّبـاس عليه 

فراجع. السـالم 

ه بنت احلارث بن الفضيل بن الفضل بن العّباس  وقال السّيد العميدي: الفضل، ُأمُّ
بن ربيعة بن احلارث بن عبد املّطلب. كان لسنًا فصيحًا شديد البدن، عظيم الشجاعة، 

يق العراق، يعرف بنوه ببني الصديق)6(. ِصدِّ

11. الف�سل بن حمّمد بن الف�سل العّبا�سي العلوي:

أيب  بن  بن عيلِّ  العّباس  بن  اهللّ  عبيد  بن  بن احلسن  الفضل  بن  بن حمّمد  الفضل  هو 
طالب عليهم السالم.

)1( الغدير 3/ 3 4 عن )الكامل للمرّبد 1/ 56(.
)2( األصييل/ 330.

)3( تذكرة اخلواص/ 89.
)4( الشجرة املباركة/ 199، الثبت املصان/ 155، الفخري يف أنساب الطالبيني/ 169 قال: بني الصديق.

)5( املجدي/ 232 وعن صاحب أدب الطف: أعقب الفضل من ثالثة: جعفر، والعّباس، وحمّمد )معجم 
شعراء الشيعة 24/ 384(.

)6( موسوعة بطل العلقمي 3/ 382 عن بحر األنساب للعميدي/ 227.
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قال العمري: فمن ولد حمّمد بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس: الفضل 
بقم وطربستان، ووجدت أليب  ولد  وله  بن حمّمد،  العّباس  أبا  املكنّى  اخلطيب  الشاعر 
العّباس الفضل بن حمّمد بن الفضل هذا يف جّده العّباس السّقاء ابن عيلِّ بن أيب طالب 

عليهم السالم

ــُه ــَف ــوِق م ــاس  ــّب ــع ــل ل ألذكـــــُر  خُتتَطُفإّن  ــوِم  ــق ال وهـــاُم  ــاَء  ــكــرب بِ
َظَمأٍ عــى  ويسقيه  احلــســَن  فيخَتلُِفحيمي  َيــثــنــي  وال  ــَويّل  ــ ُيـ وال 

كمشهِدِه يــومــًا  مشهدًا  أرى  والــّرُففــا  الفضُل  عليه  احلسن  مع 

فضائُلُه ــانــْت  ب مــشــهــدًا  بــه  ــرْم  ــُف)1(أكـ ــَل ــاَع لــه أفــعــاَلــُه َخ ــا أضـ وم

وذكره املرزباين يف معجم الشعراء، وبعد أن ساق نسبه قال: شاعر مقّل متوّكيل)2( 
 ، وكان يشّبه بعيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم، وهو القائل يفخر بجّده العّباس بن عيلٍّ

وذكر األبيات)3(.

العّباس بن احلسن[  اهللّ بن  الفضل بن عبد  ابن حزم: والفضل بن حمّمد ]بن  وقال 
ثّم  زيد بطربستان؛  بن  أيب طالب، كان مع احلسن  بن  بن عيلِّ  العّباس  بن  اهللّ  بن عبيد 

)1( املجدي/ 232، معجم شعراء الشيعة 24/ 404 برقم: 1837.
)2( أي: عارص املتوّكل.

)3( رشح األخبار 3/ 193، معجم الشعراء/ 184، إبصار العني/ 47، العّباس للجاليل/ 327، مستدركات 
علم رجال احلديث للشاهرودي 6/ 216 برقم: 11606 قال: الفضل بن حمّمد بن الفضل بن احلسن بن 
عبيد اهللّ بن العّباس أبو العّباس: خطيب شاعر، له مدائح ومراٍث جلّده أيب الفضل عليه السالم، وله أوالد 

وأعقاب. معجم شعراء الشيعة 24/ 404 عن املرزباين، وفيه:
مـوِقــَفــُه  لـلـعـّبـاس  ألذكـُر  ُتَْتَطُفإّنــي  القوِم  ــاُم  وه السيوِف  بني 
َظــَمــأٍ  عــى  ويسقيه  احلــســنَي  َيِقُفحيمي  وال  َيثـنـي  وال  ُيـَوّلـي  وال 
فضيـلـُتـُه  بـانـْت  سّيـدًا  بـه  َخَلُفأكـــــرْم  العال  َكــْســَب  لــه  أضـــاَع  ومــا 
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الفضل شاعرًا،  الكردي، وكان  مهران  بن  فآواه موسى  قتله؛  احلسن  فأراد  منه،  هرب 
كثري اهلجو للحسن بن زيد)1(.

بأيب  يكنّى  الثالثة،  املئة  أواسط  يف  شاعرًا  كان  قال:  الشيعة  أعيان  يف  األمني  وذكره 
العّباس، وكان خطيبًا شاعرًا....

الدولة  يف  املجيدين  الشعراء  من  الفصيح  الشاعر  حمّمد  بن  الفضل  املظّفر:  وقال 
العّباسية، وجلُّ شعره بمفاخر أسالفه وجمِد ُأرسته)2(.

12 فوؤاد بن �ساّلل بن عثمان العّبا�سي العلوي:

ل بن عثامن بن حمّمد بن عمران بن مجعة بن شهاب ابن مري أمحد خان  هو فؤاد بن صالَّ
ابن شاهوردي خان ابن حسني خان ابن منوچهر خان ابن شاهوردي خان ابن حسني 
خان ابن منصور بيگ بن زهري بن ظاهر بن سلوز بن حمّمد ابن املرجع ابن منصور ابن 
أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان ابن احلسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ 
بن احلسني بن محزة األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد 

اهللّ العميد ابن العّباس الشهيد ابن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

وُأّمه تنزيل بنت جواد بن مسري بن عمران العّبايس العلوي، ولد يف قرية عقر شامل 
قضاء الشامية التابع للواء الديوانية سنة )1361هـ 1942م(.

أكمل دراسته االبتدائية يف مدرسة )اخلالدية( يف هذه القرية التابعة لناحية الصالحية 

)1( مجهرة أنساب العرب/ 67. وقد سقط منه: الفضل بن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن، موسوعة أنساب 
آل البيت النبوي 2/ 156.

)2( موسوعة بطل العلقمي 3/ 401.
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وقتئذ، ثّم املتوّسطة يف )متوّسطة الديوانية( سنة )1375هـ 1956م(. التحق بعدها بـ 
)دار املعّلمني االبتدائية(، وختّرج منها عام )1378هـ 1959م(؛ ليلتحق بعدها )بكّلية 
الفقه( يف النجف األرشف، وختّرج عام )1390هـ 1970م(. اشتغل يف التعليم االبتدائي 

من سنة 1960م 1991م. ليحيل بعدها نفسه عىل التقاعد.

أّما هوايته املفّضلة فهي املطالعة وقراءة ما تيرّس له من دواوين الشعر العريب، هادئ 
الطبع، يميل إىل العزلة، ويزاول الزراعة التي هي مهنة آبائه. وهو حفيد الشيخ عثامن بن 
حمّمد بن عمران أحد رؤساء قبيلة الكرد الذين تزّعموها بعد وفاة جّده الشيخ حمّمد بن 

عمران الرئيس العام هلذه القبيلة يف وقته.

يمتاز شعره باللني والسهولة والصدق، تشم فيه اجلانب الروحي بلباس إسالمي، له 
عّدة قصائد اقتطعنا منها بعض املقطوعات ندرجها بحسب عناوينها، وهي:

ُأصيب  له  طفل  لشفاء  السالم  عليهام  جعفر  بن  موسى  اإلمام  إىل  هبا  توّجه  )ندبة 
باحلروق(:

ُمْقبًِا احلــوائــِج  ــاَب  ب يا  أتــطــّلــُبتوّجهُت  ــًا  َضـــاِرعـ بقلبي  عــلــيــَك 

بلمسٍة الــلــعــِن  ــكــيِّ  ال مــن  ــُه  ــْث ُبأغ ــرَّ ــ ــٌب جُم ــ ــَن طِ ــان ــع ــْل ــَك لِ ــإّنـ فـ

ــٌل ــام أن ــاه  ــض ل ــْت  ــّس م إذا  وأعــذُبَيـــقـــوُم  أرقُّ  والتَّقوى  الطُّهِر  من 

ملجأ األئـــّمـــة  ــر  غـ ــا  ــن ل ــاَّ  ــ غيهُبوهـ وأطبَق  خطٌب  دجــا  ما  إذا 

ُيْصَحُبهم الغيُث يف الدنيا لدى كلِّ طالٍب القِر  ظلمِة  يف  لنا  ــوٌر  ون

وله أيضًا:

ونديمي مــؤنــيس  إالَّ  الــشــعــُر  ــا  ــومــيم ــُل ُك ــجُّ  ــض ت ــا  مّلـ بــلــســمــي  أو 
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دجى إذا  الــظــام  يف  ُر  ــوِّ ــن امل ــو  ونجوميوه كوكبي  َب  ــرَّ ــ وَغ دريب 

فإّنه الــعــصــوَر  أعــتــرُص  ُرْمـــُت  وقديميإن  حـــارضي  ويبهُج  يمي 

ــســًا ــْذُه جتـــْد يف دّفــتــيــِه عــرائ ــ ــ وصميميُخ خــافــقــي  ــن  م ــهــا  أســتــلُّ

كأّنه الشفاه  يف  ــُص  ــْرُق َي حكيِموأْرُقـــْبـــُه  ــاِن  ــس ل ــن  م ــَق  ــدّف ت ــٌر  ــْح ِس

خطا إذا  للحبيب  ــُق  ــِف َيْ الــــدالل كــريــِمأحـــاه  ــِج  ــ يــتــاُل يف وه

فــإّنــه اخلـــطـــوُب  تــشــابــكــِت  ــي وهــومــيوإذا  ــج ــواع ــاٌر تــِشــبُّ ل ــ ن

طباع املسلمني:

الندى مــن  أرقُّ  ورثــنــاهــا  ــاٌع  صدىطــب له  اخللوِد  حلُن  غدا  وصيٌت 

طباِعنا بــعــُض  ــَر  ــزه ال كـــأّن  ــا تــوّلــدانـــرقُّ  ــأّن املـــوَت مــنّ ونـــرى كـ

والُعا املجِد  ذروِة  من  ألسنًا  واهلدىَقَبْسنا  بالعلِم  السَر  نغذُّ  وُرْحنا 

ــارًة ــن ــّر الـــزمـــان م ــى مـ ــا ع ــ نـ ــداورِصْ ــتِ وحَمْ ــورًا  نـ ــواِن  ــ األك عــى  تشعُّ 

سجّيًة فينا  ــُم  ــْل احِل وكـــان  تـــوّددافتحنا  ــاِل  ــرج ال ــُد  ُأسـ لنا  ــْت  ــدان ف

ــادة ــون س ــك ــى ال نــا أّنـــا ع ــا َغــرَّ ــَداف ــِع ال ــا  ــن ــقــاِرُع ي ــا  أّنـ َراَعـــنـــا  وال 

ذا والشَّ الِعطِر  من  فيافينا  ُمنَْشَداوفاحْت  عُر  الشِّ أفنانا  يف  وأورَق 

ــا الـــغـــراُم وســّهــداوحامْت عى الشطآِن تزهو بسحِرها ــاه نــــوارُس أهل

بحسنِها ُمــســتــهــاٌم  وإّن  ــدابـــادي  ــَوّق َت ــلــوِع  ــضُّ ال بــَن  حبُّها  فــذا 

)تعّرف له يومًا رجُل دين تقّي يف احلرضة احليدرية املرّشفة، فحّياه قائاًل(:

)تقّيا( َعــَرْفــُت  إذ  نفيس  ــأُت  ــنّ ــاه ــّي ــل وغـــبـــطـــُتـــهـــا مّلـــــا أفـــــــاَء ع

نصائحًا إيّل  ــمــعــروٍف  ب ــاأســـدى  ــدّي ــِن ل ــم ــث ــِر ال ــتِّـ ــى مـــن الـ ــ أغ
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نفحاتِِه مــن  فــاْســَتــْفــُت  ــًا وزكــّيــاصافحُتُه  ــق ــاب ــِة ع ــ ــداي ــ ــَر اهل ــطـ ِعـ

تــأّطــَرْت التُّقاة  أخـــاُق  تلك  ــُم نــدّيــاهــي  ــســي ــنَّ ــا يـــرسي ال لــطــفــًا ك

ِه ــدِّ ــَجـ بـ ــن  ــع ــت أس أن  ــُه  ــدُتـ ــاشـ ــى ألســـعـــَد بـــكـــرًة وعــشــّيــانـ ــوس م

رضحَيــُه قصدُت  ما  احلــوائــِج  ــاُب  ــاُء َعــلــّيــاب ــبـ يـــومـــًا وقـــد حـــطَّ الـ

وتنتي ــوُم  ــمـ اهلـ ــقــشــُع  ــن وت ملّياإاّل  ــداه  نـ ــن  م وأرشــــُف  ــي  روحـ

)تّية لصديق أصابته نوبٌة قلبية(:

ــؤاِد مـــــوّدٌة وِوَقـــــاُر ــفـ الـ ــَك يف  ــاُرلـ ــ ُق األق ــى جــبــيــنــَك َتــــــْرُ وعـ

شائٍل ــِم  كــري مــن  يمينَك  ــّاُروعــى  ــسـ ــا الـ ــِره ــج ــف ــُر ب ــن ــســت ــا ي مـ

ــي أرجتـ بـــذلـــك  ــا  ــ وم األيبُّ  ــُه مــــدراُرإّن  ــُض ــي ــف ــاِء ف ــ ــوف ــ ــَر ال ــ غ

ــُه والَك ــزمــاَن  ال َخـــَرَ  بمن  وِعـــثـــاُرعهدي  ــٌب  ــاِعـ ــَصـ َمـ تــســتــبــيــه  ال 

ــه ــِب املـــنـــوِن كــأّن ــ ــا جـــّبـــاُريــســمــو عــى ري ـ ــسَّ الـ تـــأّلـــَق يف  َطــــــْوٌد 

وعقُلُه فاِء  بالصَّ َتــنْــَضــُح  ــه إيـــثـــاُرالنفُس  ـ ــلُّ ــوَد وكـ ــ ــوج ــ َيـــَســـُع ال

13. حمّمد بن جواد بن حمّمد تقي العّبا�سي العلوي:

هو حمّمد بن جواد بن حمّمد تقي بن حمّمد ماّل كتاب ابن مري أمحد خان ابن شاهويردي 
خان ابن حسني خان ابن منوجهر خان ابن شاهويردي خان ابن حسني خان ابن منصور 
بيگ ابن زهري بن ظاهر بن سلوز بن حمّمد ابن املرجع ابن منصور بن أيب احلسن طليعات 
بن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان ابن احلسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ بن احلسني بن محزة 
األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب ابن احلسن بن عبيد اهللّ العميد ابن العّباس الشهيد 

ابن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.
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الطابع  ذات  الشهرية،  النجفية  كتاب  ماّل  آل  ُأرسة  من  جميد  شاعر،  أديب،  فاضل، 
الديني، نجفي املولد والوفاة، ذكرته العديد من املصادر)1(.

الشيخ  ابن  الشيخ جواد  ابن  الشيخ حمّمد  آل حمبوبة:  باقر  الشيخ  الشيخ جعفر  قال 
النجف، وهو  تقي، سمّي جّده )الشيخ حمّمد هاجر من جبال حلوان، وحّط رحله يف 

أحد اإلخوة الثالثة()2(.

كان من رجال األدب وفرسان الشعر ومحلة القريض، وكان أليفًا للشيخ حمّمد ابن 
الشيخ يوسف من آل حميي الدين، له معه مطارحات، وله ُفكاهات مع شعراء عرصه، 
وله يف هتنئة الشيخ جواد ابن الشيخ رضا زين العابدين العاميل النجفي قصيدة هينّئه يف 
عبد  الشيخ  كتب  يف  جمموعة  عن  الربرة  الكرام  يف  ذلك  ُحكي  كام   1254 سنة  زواجه 

احلسني الطهراين، وللمرتجم ولد اسمه الشيخ عيل)3(.

وإليك القصيدة كام أوردها الشيخ الغّراوي يف كتابه )معجم شعراء الشيعة(:

َظـــاَمـــُه ُمـــــْرٍخ  ــُل  ــي ــل وال ــا  ــن ب ــُهأملَّ  ــراَم ــاَح َح ــ ــًا أب ــْل ــزاٌل دمـــي ُظ ــ غ

وُمقلًة ِجيدًا  الظبَي  أعــاَر  قد  ــُهَرشــًا  ــواَم َق العقيِق  ــاِت  ــان ب ــاَن  ــص وأغ

أشتكي ــتُّ  بِ بالّلوى  التقينا  ــا  غــراَمــُهومّل َيشُكو  ــَو  َوْهـ َغــرامــي  إليه 

)1( املفّصل يف تاريخ النجف/ 220 خمطوط، مايض النجف وحارضها 3/ 229، أعيان الشيعة 44/ 159، 
معجم شعراء الشيعة 27/ 191.

الشيخ جواد؛ ألّن  ابن  الشيخ حمّمد  النجف هو  الذي هاجر من جبال حلوان إىل  أّن  املقصود هنا  )2( ليس 
والدته ووالدة أبيه إّنام كانت يف النجف، وقد ذكرنا املصادر التي أّكدت ذلك عند احلديث عن األمحديني 

)البياتيني احللوانيني( كام تقّدم، بل املقصود هو حمّمد املاّل كتاب.
وأراد بقوله )هو أحد اإلخوة الثالثة( الشيخ حمّمد ابن الشيخ جواد وأخويه.

)3( مايض النجف وحارضها 3/ 229 230.
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وليُلنا رِصفـــًا  الَصهباَء  ُحــســاَمــُهفعاطيُتُه  فيه  الــصــبــِح  ــوُر  نـ ــّرُد  ــ جُي

َمضاجعي الَعُذوِل  رغِم  عى  ــُر)1( بــأنــواِر امُلـــدامـــِة جــاَمــُهفباَت  ــديـ ُيـ

ــٍم ــْرُه ــاَم عـــاٍد وُج ــ ــْت أّي ــ ــا َوَع ــيَّ ــُهمُحَ رِضاَم الَشجيِّ  القلِب  عن  ُتزيُل 

نفحاِتا مــن  ــِك  ــْس املِ ــَج  أريـ ــَعــاَر متاَمُهكـــأّن  اِْســَت الــبــدُر  ُنــورهــا  ومــن 

ــهــا ــُب ــي ــِه أّيــــــاُم الـــتـــدان وطِ ــّل ــل وهياَمُهف احلشى  ُسْقَم  َجَلْت  َقْد  فَكْم 

ــرُع ماجٍد ــُه)2(ونـــاَل هبــا أقــى امُلــنــى ف ِزمــاَم مــاُن  الــزَّ ألقى  طائعًا  له 

بُأنسه ــيس  ُأنـ ــاُم  ــ أّي ــاودْت  ــ ع ُسقاَمُهلقد  الشجيِّ  القلِب  عن  وأخَلْت 
والُعَا)3( املكارَم  حاَز  فتًى  ــُهسليُل  ــاَم ــِل َش ــي ــلَّ مــن املــجــِد األث وحـ

سائِِه أعــى  والفضِل  بالتُّقى  ــُهَســا  ــراَم ــروُم م ــ ــرَص ِعــــّزًا َمـــْن ي ــأق ف

ورفــعــًة ِعــــــّزًا  الـــغـــرا  اللّ  ــا  ــس ــُهك ــاَمـ ــِه ِدَعـ ــ وشـــّيـــَد ِمـــن ديـــِن اإلل

والتُّقى باخللِق  اخلــلــِق  إلــَه  ــُه مــقــاَمــُهأطـــاَع  ــ ــِق اإلل ــل ــى اخل فــأعــى ع

ــّوَم ديـــَن امُلــصــطــفــى وأقـــاَمـــُهأيابن الذي قد ماَد)4( بالعلم والنهى ــ وقـ

خريدٌة إليك  ـــْت  ُزفَّ إْن  هــاَمــُهليْهنِيك  املــجــِد  مــن  ــْت  ــّل َح بآبائها 

بانِِه غصُن  ــحــت  َرنَّ ما  ساملًا  محــاَمــُهَفـــُدْم  فيها  األشــــواُق  وهــّيــجــِت 

وله أيضًا هينّئه:

وصـــــدوِد ــٍة  ــ ــرق ــ ُف ــَد  ــعـ بـ ــوديزارن  ــس يل وَح ــذَّ ــ طــاويــًا َعــــْذَل ُع

)1( يف األصل )يدّبر(.
)2( يف األصل: )َزماَنُه(.

)3( يف األصل: )والُعلی(.
)4( يف األصل: مات، والصواب ما أثبتناه.
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ــُط الـــظـــاَم حــبــيــٌب ــ ــبِ ــ الــُعــهــوِدوأتــــى َيْ ــرى  ــ ذكـ إيلَّ  جـــذبـــْتـــُه 

ــارًا ــض ون هبــجــًة  ــروَض  ــ الـ ــدوِدفكسا  ــ ــ اخُل ــورِد  ــ ــ ب ورُدُه  ــا  ــ وزهـ

ــًة َذَخــــُروهــــا ــ ــاف ــ ــان ُس ــ ــق ــ ــوِدوَس ــمـ قـــبـــَل أّيــــــاِم ُجــــْرُهــــٍم وَثـ

فــًا ــراَح رِصْ ال ُب  َيــْرَ َمــْن  تلوما  ــوِدال  ــه ــْج امَل ــَة  ــ راحـ الـــــراِح  يف  إّن 

َشــَذاهــا َنــــْرُ  ــُح  ــِريـ ُيـ راٌح  ــصــدوِدهــي  ــّذٍب ب ــعـ ــَب مــضــنــًى ُمـ ــل ق

ــري ــُت ــٍر لِ ــأِس تـ ــ ــن ك القدوِدفـــأِدْرهـــا م طيُف  صباه)1(  َمْيٍت  ُسْقَم 

َشوقًا ــُوْرُق  الـ ــّرَد  َغ قد  ُوّدي  ــِديابَن  ــري ــغ ــت ــال وأطـــــــاَل الــــتديــــَد ب

ــايل ــع امَل عـــزِّ  داِر  يف  وربــيــِع األّيـــــاِم شــمــُس الــســعــوِدوأضــــــاءْت 

رسورًا فــيــهــم  ُيــــيُء  ــوٍم  ــ ق ــلُّ بــيــٍت بــاملــكــرمــاِت مــشــيــِدداُر  ــ ك

التوحيِدعــــــلــــــاٌء أئـــــــّمـــــــٌة حــــكــــاٌء مــنــهــَج  ــَق  ــل اخل عــّلــمــوا 

فأضحى ــاَم  ــ األنـ ــُم  ــدواهـ جـ ــمَّ  ــى كـــلِّ جيِدعـ طـــوُق جـــدواهـــُم ع

ــوا غـــايـــًة مـــن املـــجـــِد حــّتــى ــغ ــل ــِدب ــزي ــا مـــن م ــْد واصـــــٌف هلـ ــ مل جي

حّتى الفخِر  ذروَة  حــلَّ  ــْن  َم ــدٍّ وُجـــوِديابَن  ــِج ــورى ب ــ ســـاَد كـــلَّ ال

بــُعــرٍس ْرَت  رُسِ ــا  مّل وِردي  ــًة بــاجُلــدوِدســـاَغ  ــع ــَد رف ــج َأْكـــســـَب امل

بيضًا ُأنــِســَك  ــاُم  ــ أّي ما استنارْت شمُس الضحى يف الوجودِ)2(فــاســتــدامــْت 

14. حممد بن جرب بن فرحان العّبا�سي العلوي:

هو حمّمد بن جرب بن فرحان بن مغري بن عمران بن مجعة بن شهاب ابن مري أمحد خان 

)1( يف األصل: )ميت صبا(.
)2( الغّراوي 27/ 191 192، أعيان الشيعة 24/ 159.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

182

ابن شاه وردي خان ابن حسني خان ابن منوجهر خان ابن شاه وردي خان ابن حسني 
خان ابن منصور بيك ابن زهري بن ظاهر بن سلوز بن حمّمد ابن املرجع ابن منصور بن 
أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان ابن احلسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ 
بن احلسني بن محزة األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد 

اهللّ العميد ابن العّباس الشهيد ابن عيلِّ بن أيب طالب.

سنة  الديوانية  لواء  اىل  التابع  الشامية  قضاء  الصالحية،  ناحية  عَكر،  قرية  يف  ولد 
)1356هـ - 1937م(، ويعّد من رموز السادة آل عمران، ملا متّيز به من دماثة اخللق، 

وحسن السرية ونقاء الرسيرة وطيب املعرش وطالوة الكالم.

شغل منصب مدير ذاتية العاّمل يف مديرية أمانة العاصمة بغداد، وقد ُعرف باألمانة 
تلك  يف  التعيني  يرومون  الذين  املعوزين  من  قصده  من  لكلِّ  العون  وتقديم  والنزاهة 
املديرية. وهو عميد السادة آل عمران يف بغداد وكان حلقة الوصل يف ملِّ شمل الفرقاء من 

عشريته، وكان سّباقًا إىل عمل املعروف وصلة الرحم.

وقد أّطرت شخصيته خصلتان أساسيتان مها: السخاء واألدب ومع أنَّه مل ُيسمع عن 
كونه شاعرًا، بيد أنَّ القصيدتني اللتني وقفت عليهام تكيان شاعريته، إحدامها نعى هبا 
نفسه حينام باتت عصاه صاحبه األول الذي يذكره بانقضاء عهد الشباب فراح حيّث بناته 

عىل الصرب وعدم اجلزع عند موته، فهي سنة اهللّ التي جرت عىل عباده، قال:

بجنبي  دومـــًا  صحبتي  حسوديعــصــاي  ت  رسَّ صحبًة  َلعمري 

نصفًا ــرصت  ف الــســنــوُن  ُعقوديوأبــرتــنــي  ســبعًا  تســتبْق  ومـــــّرت 

شـبايب يــا  وحيـــــَك  شبُت  عـمـــوديصحيٌح  مني  منحني  وأمــســى 
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مـويت عـند  بـــــنـــــايت  ــا  ي اخلـدوِدفــصــــــــرًا  لـطــُم  وال  جـــزٌع  فــا 

تقضــي ــِن  ــرمح ال ســنـُة  اخلــلوِدهبـــذا  إل  ُيصــاُر  حـيٌّ  وهـل 

آل  السادة  نسب  أظهر  كونه  املؤلف  إىل  هبا  بعث  التي  الرسالة  يف  جاءت  وثانيهام: 
عمران بعد أْن طمس فرتة من الزمن ألسباٍب تطرقنا هلا يف حمله، فكانت تلك الرسالة 

ٍة يف املشاعر، جاء فيها: تنمُّ عن ذوٍق رفيٍع وصدٍق يف األحاسيس ورقَّ

إىل حرضة األُستاذ السيد زهري حممد عبد املصحب املحرتم

بسم اهللّ الرمحن الرحيم

عزيزنا الفاضل األُستاذ زهري حممد عبد املصحب املحرتم زادكم اهللّ رشفًا عىل رشف 
ودعا لكم من بفضلكم وأصلكم قد عرف وبعد... 

فنا هبا وهي وال شّك ثمرُة جهٍد متواصل من لدنكم  لقد وصلتنا شجرُة النسب وترشَّ
امَللل،  الَكلل وال  التقاُعَس، وال  اليأَس وال  َتعرُف  التي ال  وتعرّب عن صدق عزيمتكم 
عزيمة رجٍل ُحرٍّ َصَدَق يف دعواُه، َوتنَكر إىل مالّذه وَهواُه، َوَجنََّد ُكلَّ طاقٍة يمِلُكها وُقّوَة 
ُحّجٍة يتمتَُّع هِبا إىل إْظهاِر احلقيقِة ومعرَفتها، والسري يف ظِلها وظالهِلا، حّتى كاَن لُه ما أراَد 

وَظَفَر ُبمناُه وَزاَد.

ا َلنعمٌة ال ُتعادهُلا نِْعمٌة وبِشارٌة ال ُتدانيها بِشارٌة، يوَم َرسْت  ُأستاَذنا الفاضُل واهللّ إنَّ
ُهُم األعىل َبّواَب اجلنِّة واجِلنان،  َسفينُة آل ِعْمران عىل شاطئ األَمِن واألماِن، وَأْصَبَح َجدُّ
ذاَت  يومًا  الناِئَيِة،  امُلتالطَِمِة  البحاِر  َعْرِض  العاتَِيُة، يف  األْمواُج  هِبا  َتْدَفُع  كاَنْت  َأْن  َبعد 

قًا وَغْربًا. اليمنِي وذاَت الشامِل وْمثُلها رَشْ

هَلا رجاالً  َقيََّض اهللّ  َيْعِقُلوَن، إىل أن  َفُهْم ال  ُعْمٌي  ُبْكٌم  بُرّكاهبا حنَي ذاَك ُصمٌّ  وَكأيّن 
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طالٌِب  الرَسيرِة  َنقيُّ  َرُجٌل  َيَتَقّدُمُهْم  بعْيٍد،  وَنظٍر  وُرْؤَيا  ٍة  مِهَّ أْصحاَب  الَوْعد  َصدُقوا 
لِلفضيلِة ال ُتْثني َعْزمُه عقاب َصغريٍة وال َكبريٍة َطّيُب النَْبِت وامَلنبِت، َخرَج هُؤالِء الفْتِيُة 
بني  من  َخرَج  أقُوُل  وِعناٍد،  وَعزيمٍة  ثقٍة  بُكلِّ  اجلادِّ  امُلثمِر  بالَعمِل  احلقيقِة  َعن  للَبْحِث 
ُركاهِبا الذيَن ال ُيرسُّ حاهُلُْم وامُلهبِطنَي لِعزيمِة إخواِنْم وامُلَسفهنَي لِِصدِق أعامهِلْم، ولكْن 

ا إِليه راجُعون َفُهْم إِخوُتنا وأبناُء ُعُموَمتِنا. إّنا هلل وإنَّ

وكأنَّ لساَن حالُِكْم يا أبا فاطَِمة يقوُل:

َأيْب َبنِي  ــَن  وب بـيـْنِي  الـــــذَي  ِجـَداوإّن  َلـُمخـتـلُف  ُأمـِّي  بـَنـْي  وبـيـَن 

وَمُهْم حُلُ َوَفـــرُت  مي  حَلْ أكلُو  جَمْدافــإْن  ْم  هَلُ َبنَْيُت  َمـْجـدي  َهَدُموا  وأْن 

عليِهُم القِدْيَم  احِلْقـَد  أْحـمـَِل  وليَس َرئْيُس القوِم َمْن حَيِمُل احِلقداوال 

ومهام َحصَل منُهم وِغريِهْم فإننّا أصبحنا اآلن وبفضِل ِجهاِدُكْم وُجُهوِدُكم وُحْسِن 
َصرْبُكم كام قال الشاعر:

النوى هِبا  واْسَتَقرَّ  َعصاها  ــُرَفَألَقْت  ــســافِ ــرَّ َعــيــنــًا بـــاإِليـــاب امُل ــا َقـ ك

ْتني وَغَمرْتني  َهزَّ التي أرَسلَتها َمشُكورًا لقد  النََسب  عزيزي بعدما الحظُت شجرَة 
أستطيُع  ال  أعامقي  من  بِسعادٍة  وشعرُت  َوْصَفها،  أستطيُع  ال  النَْشوِة  من  َمْوَجٌة  واهللّ 
بغري  العامَلَ  أرى  وَكأينِّ  تديدها،  عن  والعباراُت  بيانا،  عن  الكلامُت  تعجُز  إِخفاَءها، 
وعن  الَسَبُب  وَمن  َحَصل،  وكيَف  اجلديِد  األمر  هذا  يف  النََظر  بُت  َفَصوَّ السابقة  الُرؤيا 
طريقِه َوَصْل، فكاَن َشْخُصُكُم الفاضُل العُمود األساَس هلذا األمر ُكّلِه، وهو احلقُّ بال 

إِطناٍب، ودوَن ُمبالغٍة وال إِسهاٍب.

َأنَت  َبَذلتَهام  اللَّذين  الَتَعِب واجلُْهد احلقيقيني  فتمثل يف نظري وناظِري عندئٍذ َمدى 
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َتْقرُص،  ومل  طالْت  التي  امُلّدة  تلك  خالَل  اجلّبار  الَعَمل  هذا  إلْنجاِز  النُجباء  وإخواُنك 
َوعرضْت بال َحرص، ولكن قدياًم قال املتنبي:

كِـــبـــارًا الـــنُـــُفـــوس  ــت  ــان ك األَجـــســـاُموإِذا  ــا  ــ ــراده ــ ُم يف  ــْت  ــب ــع ت

لذا وملا تقّدم مُوجزًا كان إلزامًا علينا نحن آل عمران أْن ُنَثّمن بصدٍق ُجْهَدُكم الَفرَيَد 
والعمَل الُبطُويل الوحيَد.

َوَعدِيمي  واهِلّمة  النُُفوس  ُضعفاء  بعض  من  وملزًا  َغمزًا  وأرى  َأسمُع  عندما  ولكْن 
اإِلْحساس والِذَمِة أتذكر قول الشاعر:

َسْعَيُه َينالوا  مل  إْذ  الَفتى  ــُه وُخـــُصـــوُمحسدوا  ـــ ـــ ــداٌء َل ــ ــكــلُّ أعـ ــال ف

لَِوْجهها ُقــلــن  احَلــســنــاء  ــه َلــدِمــيــُمكــرائــر  ـ َحـــــَســــــــدًا َوَبـــــْغـــــيـــــًا إنَّ

أقول: كان لزامًا عىل آِل ِعِمران وعلينا آل َجرْب ألَّننا جزٌء من هذا البيت الشامِخ باألجْماد 
والبعيد األنجاد أن ُنعرّب جِلنابكم عن َتْثمِيننا وتقديِرنا لَِعَملكم الذي ال ُيقاُس بيشٍء إْطالقًا، 
وال ُيمكُن وصفه حقًا وصدقًا، فقد َمنَنْت علينا وعىل آبائنا السالِفنَي وكذلك َمنَنَْت عىل 
أعقابنا الاّلحقني جْيٍل بعَد جْيٍل حتى يوَم الَفْصل اجلليِل بمْجٍد ورَشٍف ال يداَننِي، وبعزٍّ 

وكرامٍة ال جيازين، فلُكم ِمنّا ومن آبائنا وأحفاِدنا َبْعدًا، تية إِكباٍر وتقديٍر.

عزيزي إنَّني كام تعلم َلسُت شاعرًا وال أديبًا وال كاتبًا ولو كنُت كذلك َلنََذْرُت قلمي 
جهاِدكم  َعَظمِة  وإبراِز  إلظهاِر   - اإِليامن  أضعُف  وذلك   - شعري  وشيطان  وحيس 
َق له الكبرُي والَرضيُع، ولكنّي ومع كوين مل َأُكن  وَعملُكم الذي َعَجَز عنُه اجلميع، وَصفَّ
امَلشاعر  هذه  جِلَنَابكُم  ُأسّجل  أّن  إالَّ  نفيس  أمتاَلُك  ال  أيّن  إالَّ  َسَلَفّا،  أرشُت  كام  كذلك 

الصاِدقة هبذِه الرسالة امُلتواضعة الناطِقة. 
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ْتني وكاَنْت، وهبذه الِعبارات كيَف ما ُرِسَمْت وجاَءت،  أقوُل هذه املشاعر كيَف ما َهزَّ
ألَّنا وهو ما يشُفُع هلا ُصُدوُرها من ضمريي دافئًة واضحًة، ُمعرّبًة برصاحٍة صادقٍة، بال 
ُرُتوش وال َتنِْميق وال ُنُقوش، فلك مني ومن بيت آل َجرب خاّصًة ومن كلِّ الطيبني من 
آل عمران عاّمًة ُكلُّ َموّدٍة واْعتزاٍز وإعجاٍب، وُحبٍّ راسٍخ يف قلوب حمبنَي َلُكم أْنجاٌب.

الـــنَـــدى لـــك يف  ــًا  ــ ــاِح ــ الـــُقـــُلـــوِبَكـــــْم س ــك يف  ــ َل َرْحـــلـــة  ــم  كـ

الشعر  لُبحور  خاِضعٍة  غري  بسيطة،  ُأرُجوزة  امُلناسبة  هبذه  إليَك  ُأهدي  اخلتام  ويف 
وَعُروضه ومنصوبه وجمروِره، لكنّها أتتك من ُبحور القلوب الصافية حِلُّبكم أرجو قبوهَلا 

وعشَت ساملًا ُمعّززًا غاناًِم.

زهري

ــْد ــ ــّم ــ ــَن حُمَ ــ ــا ُزَهـــيــــــــــــــــــــْـــُر بـ ــ يــــا كــــريــــُم ابـــــن الـــكِـــــــــــراْمي

ــًا ــاب ــع ـــ ـــ ـــ ـــ ــْم ختـــــــطـــيـــَت ص ــ ــ ــاْمك ــــ ــــ ــــ ــــ ــَو األمـ ــ ــح ــ ســـــائـــــرًا ن

ــًا ــ ــْوع ــ ــاَل َط ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَت امل ــ ــ ــْح ــ ــ ــراْموأَب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا ُي ـــ ـــ ـــ ـــ لِــــُبــــُلــــوِغ م

ــأأل ــتـ تـ ــًا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــجـ نـ ــن أهـــلـــيـــك الــعــظــــــــــــــاْمرصت  ــ بـ

ــّت بــــــأنَّ الـــــــــــــــــــــ ــــ ــبـ ــادات كــــــراْممـــنـــُذ أثـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ قــــــوم سـ

ــَل عـــنّـــا ــ ــي ــ ــل ــ ــد حمـــــــــــوت ال ــ الـــظـــــــــــاْمقـ ذاك  ــى  ــ ــج ــ ــان ــ ف

ــا ــسـ ــب الـ ــ ــس ــ ــن ــ اإلمـــــــــــــاْمووصـــــلـــــت ال نــــجــــل  إل  مــــــي 

ــل انــتــســـــبــنــا ــ ــض ــ ــف ــ ــاْمبـــــــأيب ال ــ ــت ــ ــا الـــفـــخـــــــــــر ال ـــ ـــ ـــ ــن ــل ف

ــّزًا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِع اللّ  ــا  ـــ ــان ـــ ــب ــحـــ ـــ ــن األنـــــــــــــــــــاْمف ــــ عـــــــالـــــــيـــــــًا بـ

ــًا ــريـ ــك األجـــــــــــــــــــــــــــُر كـ ــ ــ ــاْمول ـــ ـــ ـــ ــي ـــ ــق ــل ــى ل ــدعـ ــــ ــوم تـ ــ ـــ ــ ي

ــا ـــ ـــ ــاي ـــ ــب ـــ ال اللّ  ــد  ــع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاْمأب ــئ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل ــًا عـــنـــك ال ــــ ــعـ ــــ دافـ
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ـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن عـــ اللّ  ــزاك  ــــ ــجـ ــــ خــــــر مــــــا جُيــــــــــزى اهُلــــــــــاْمفـ

التوقيع
حممد جرب فرحان - 2000/1/1 م

1٥. حمّمد بن عليِّ بن حمزة العّبا�سي العلوي:

العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب  هو حمّمد بن عيلِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن 
عليهم السالم.

قال العمري: وأّما حمّمد بن عيلِّ بن محزة، فنزل البرصة، وروى احلديث هبا وبغريها 
عن عيلِّ بن موسى الرضا عليهام السالم وغريه، وكان متوّجهًا قويَّ الفضل والعلم، وهو 

ألُمِّ ولد، ويكنّى أبا عبد اهللّ.
البرصة  إىل  إلينا  ورد  شيخ  أنشدين  قال:  بالبرصة  اهلل  النييل رمحه  احلسن  أبو  أنشدين 
يعرف بأيب احلسني ابن السلطي عّمن ذكر أّن الصويل أبا بكر أنشد ملحّمد بن عيلِّ بن محزة 
بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم يف 

رجل سّوفه قضاء حاجته:

ــُت مـــن دهــــري عـــى ثــقــٍة ــن ــريلـــو ك ــرُت حـــّتـــى يــنــتــهــي أمـ ــصـ لـ

ــي ــنـ ــّركـ ــُه حتـ ــ ــبـ ــ ــوائـ ــ ــْن نـ ــ ــكـ ــ ــِرلـ ه ــدَّ ــَت نــوائــَب ال ــْيـ فـــاذُكـــْر ُوِقـ

َكـــُثـــَرْت وإْن  حلــاجــتــنــا  ــِرواجـــعـــْل  ْكـ ــذِّ ــًا مـــن الـ ــّظـ ــم حـ ــك ــاُل ــغ أش

ــَقـــِب الـــ ــاملـــرُء ال يــلــو عــى ُعـ ُشـــْكـــِر)1(فـ ومـــن  ذمٍّ  مـــن  ــاِم  ــ ــ أّي

)1( املجدي يف األنساب/ 235، الدّر املنثور/ 480، مشاهد العرتة الطاهرة/ 33، معجم الشعراء/ 411 
وفيه )يبتدي( يف البيت األّول و)اجعل( يف الثاين و)واملرء( يف الثالث، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 

2/ 157 لكنّه كنّاه بأيب عبيد اهللّ.
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وقال خري الدين الزركيل بعد أن ساق النسب: أبو عبد اهللّ العلوي اهلاشمي، شاعر 
راوية، بغدادي. 

قال املرزباين: يروي كثريًا من أخبار أهله وبني عّمه، وهو صاحب األبيات التي أّوهلا:

أمـــري)1(لـــو كــنــُت مـــن أمــــري عـــى ثــقــٍة ينتهي  حــّتــى  لــصــرُت 

حزم  ابن  ونعته  ثقة،  صدوق،  حاتم:  أيب  ابن  قال  باحلديث،  العلامء  من  وكان 
باملحّدث)2(.

وصفه النجايش بأّنه ثقة، عني يف احلديث، صحيح االعتقاد، له رواية عن أيب احلسن 
التفريش)4( وذكره  قاله  الطالبيني، وكذا  مقاتل  كتاب  له  السالم)3(،  عليهام  وأيب حمّمد 
أيضًا ابن حجر العسقالين، وذكر من روى عنهم ومن رووا عنه، ثّم قال: قال ابن أيب 

حاتم: صدوق ثقة)5(.
وذكره العميدي، قال: وكان متوّجهًا عاملًا وشاعرًا )6(، وأضاف العمري: كان قوي 

الفضل والعلم)7(.

)1( ذكر األبيات مهدي الرجائي يف كتابيه )املحّدثون من آل أيب طالب 3/ 291 296( و)اأُلدباء من آل أيب 
طالب 3/ 249(.

)2( األعالم 6/ 272 عن )املرزباين/ 453 قال: وفيه بقّية األبيات. ومجهرة أنساب العرب/ 67 وهتذيب 
التهذيب 9/ 352(، الكواكب املرشقة 3/ 394 قال: قال ابن أيب حاتم: من ولد العّباس بن عيلِّ بن أيب 
طالب، روى عن أبيه، والعّباس بن الفرج الريايش، وعمر بن شّبة، سمعت منه، وهو صدوق ثقة. عن 

)اجلرح والتعديل 8/ 28 برقم: 129(.
)3( رجال النجايش/ 347 348 برقم: 938.
)4( نقد الرجال 4/ 274 275 برقم: 2926.

)5( هتذيب التهذيب 9/ 352 353.
)6( املشّجر الكّشاف/ 228.

)7( املجدي يف األنساب/ 235.
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وذكره ابن داود احليّل قال: له اّتصال مكاتبة ويف داره حصلت ُأمُّ صاحب األمر بعد 
وفاة احلسن العسكري عليه السالم )1(.

ويف خالصة األقوال: أبو عبد اهللّ ثقة، عني يف احلديث، صحيح االعتقاد)2(.

الشعراء  األُدباء  أحد  النسب: كان  بعد  تارخيه  الشافعي يف  البغدادي  وقال اخلطيب 
والعلامء برواية األخبار، حّدث عن أبيه، ثّم ذكر مجاعة من شيوخه يف الرواية وقال: قال 
أبو حاتم الرازي: سمعت منه وهو صدوق. ثّم روى عنه بإسناده إىل ابن عّباس قال: إذا 
أسف اهللّ عىل خلق من خلقه؛ فلم يعّجل هلم النِقمَة بمثل ما أْهَلَك به األُمَم من الريح 

. هُبم ال يعرفون اهللّ عزَّ وجلَّ وغريها؛ َخَلَق هلم َخلَقًا ُيعذِّ

قرأت يف كتاب حمّمد بن خملد بخّطه سنة 286)3( فيها مات أبو عبيد اهللّ)4( العلوي 
حمّمد بن عيلِّ بن محزة، أخربنا الِسمسار، أخربنا الصّفار، حّدثنا ابن قانع: أّن حمّمد بن عيلِّ 

بن محزة مات سنة 287)5(، انتهى.

محزة  بن  عيلِّ  بن  حمّمد  الكامل:  تذهيب  خالصة  يف  الشافعي  اخلزرجي  احلافظ  قال 

)1( كتاب الرجال/ 179 برقم: 1457، وقال احلسني: وذكر النهاوندي أّن نرجس ُأّم اإلمام احلّجة )عليهام 
السالم( قد اختفت يف دار أيب يعىل محزة بن القاسم عليه السالم يف البرصة، وأّنا قالت: كانت كفالة عّمنا 
أيب يعىل محزة بن القاسم عليه السالم ككفالة العّباس ألُخته زينب الكربى عليها السالم )الصفوة املثىل/ 

164 عن عيل أكرب اخلراساين: العبقري احلسان يف أحوال موالنا صاحب الزمان فاريس(.
)2( ابن املطّهر احليل/ 156 برقم: 106.

)3( كانت وفاته عند ابن حزم يف مجهرة أنساب العرب سنة 281 وعن ابن قانع سنة 287 كام ذكره اخلطيب 
يف تارخيه ولكنَّ أغلب املصادر نقلت وفاته سنة 286.

)4( عبد اهللّ.
292 عن )تاريخ  املحّدثون من آل أيب طالب 3/  تاريخ بغداد،  394 عن  العلقمي 3/  )5( موسوعة بطل 

بغداد 3/ 63 برقم: 1016(.
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اهلاشمي العلوي روى عنه ابن أيب حاتم ووّثقه، وتويّف سنة 286، ومن هذا يعرف غلط 
الذي يوافق  الرضا عليه السالم، والصحيح  أّنه روى عن  العمدة حيث زعم  صاحب 
هذا التاريخ ما ذكره علامؤنا كالنجايش والعاّلمة وغريمها: أّنه روى عن اإلمامني اهلادي 

والعسكري عليهام السالم.

نعم، كان اإلمام اهلادي عليه السالم ُيعَرف بابن الرضا يف ذلك العرص، فلعّل لفظة 
)ابن( سقطت من األصل يف كتاب العمدة، وكان األصل ابن الرضا، فسقطت )ابن( من 

أقالم النّساخ، وبقي الرضا وحده)1(.

وذكره صالح الدين الصفدي يف الوايف بالوفّيات قال: حمّمد بن عيلِّ بن محزة العلوي 
األخباري الشاعر، روى عنه عبد الرمحن بن أيب حاتم ووّثقه، وتويّف سنة تسعني ومائتني 

أو ما دونا، وذكر من شعره:

أمـــري)2(لـــو كــنــُت مـــن أمــــري عـــى ثــقــٍة ينتهي  حــّتــى  لــصــرُت 

عن  نقاًل  طالب(  أيب  آل  من  )األُدباء  كتابه  يف  الرجائي  مهدي  السّيد  أيضًا  وذكره 
الصفدي)3(.

قال أبو الفرج األصبهاين يف املقاتل: حّدثني حكيم بن حييى، قال: كان احلسني بن 

)1( موسوعة بطل العلقمي 3/ 394. أقول: ال ُيستبعد صّحة رواية صاحب العمدة، وهي موافقة ملا ذكره 
العمري: من أّن حمّمد بن عيلٍّ هذا روى احلديث عن عيلِّ بن موسى الرضا عليه السالم، املتوّف سنة ثالث 
ومائتني للهجرة كام يف عيون أخبار الرضا/ 453. فيكون الفارق الزمني بينهام ثالثة وثامنني عامًا عىل 

أساس وفاة حمّمد بن عيلِّ بن محزة سنة 286هجـ، فيكون عارص الرضا عليه السالم يف مقتبل عمره.
)2( الوايف بالوفّيات 4/ 80 برقم: 1592.

)3( اأُلدباء من آل أيب طالب 3/ 248 249 برقم: 506، وقد ترمجه املؤّلف مّرة ُأخرى اشتباهًا يف املصدر 
نفسه 3/ 249 251 برقم: 507.
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احلسني بن زيد شيخ بني هاشم وذا ُقْعددهم)1(، وكانت األموال تمل إليه من اآلفاق.

من  ومجاعة  األصبهاين،  أمحد  بن  حمّمد  احلسن  أيب  جّدك  عند  يومًا  فاجتمعنا  قال: 
العلوي  محزة  بن  عيلِّ  بن  وحمّمد   ، عيلٍّ بن  زيد  بن  احلسني  بن  احلسني  فيهم  الطالبيني: 

العّبايس، وأبو هاشم داود بن القاسم اجلعفري، فقال جّدك للحسني:

هاشم  وأبو  كّلهم،  وآله  عليه  اهلل  صىلَّ  اهللّ  رسول  ولد  أقعد  أنت  اهللّ،  عبد  أبا  يا 
هلام  يدعو  وجعل  وآله،  عليه  اهلل  صىلَّ  اهللّ  رسول  آل  شيخا  وأنتام  جعفر،  ولد  أقعد 
احلسن،  أبا  يا  له:  فقال  عليهام،  ذلك  محزة  بن  عيلِّ  بن  حمّمد  فنََفَس  قال:  بالبقاء، 
بقل  باَقة  العرص  أهل  من  عليه  طلبا  ولو  الزمان؟!  هذا  يف  الُقْعدد  من  ينفعهام   وما 

ما أعطياها.

قال: فغضب احلسني بن احلسني من ذلك، ثّم قال يل: تقول هذا؟! فواهللّ ما ُأحّب 
الدنيا  وأّن  وآله  عليه  اهلل  صىلَّ  اهللّ  من رسول  يبعدين  واحد  بأٍب  هو  ممّا  أبعد  نسبي  أّن 

بَحذافريها يل)2(.

1٦ حمّمد بن عليِّ بن عبد الّل بن العّبا�س العلوي:

أبو إسامعيل حمّمد بن عيلِّ بن عبد اهللّ الشاعر ابن العّباس اخلطيب ابن احلسن)3( بن 
عبيد اهللّ بن العّباس.

)1( أي: أقرهبم إىل اجلّد األكرب.
)2( مقاتل الطالبيني/ 446 447، موسوعة بطل العلقمي 3/ 393 394، وفيه بعض االختالف يف املفردات.

)3( يف مشاهري شعراء الشيعة للشبسرتي 4/ 301 )احلسني(، وكذلك يف معجم الشعراء للمرزباين/ 381، 
العّباس للجاليل/ 328، األُدباء من آل أيب طالب 3/ 332 333 عن )ربيع األبرار 3/ 102 برقم: 62، 

معجم الشعراء/ 435، أعيان الشيعة 9/ 436(.
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ذكره صاحب الغدير، قال: هو من فروع دوح اخلالفة، ومن مفاخر العرتة الطاهرة، 
بني  املعلوم،  والسؤدد  الظاهر،  الرشف  عليه  طافحًا  الضافية،  املجد  حّلة  يف  يرفل  كان 
حسب زاٍك، ونسب ويضء، أمحديُّ املأثرة، علويُّ املنقبة، عّبايسُّ الشهامة، إىل فضائل 

كثرية ينحرس عنها البيان)1(، وهو من شعراء القرن الثالث اهلجري.

قال  املرّبزين،  العّباسية  الدولة  ُأدباء  أعيان  ومن  الشعراء  فحول  أحد  املظّفر:  قال 
املرزباين يف معجم الشعراء: حمّمد بن عيلِّ بن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ 
بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب يكنّى أبا إسامعيل، شاعر يكثر االفتخار بآبائه رضوان 

اهللّ عليهم، وكان يف أّيام املتوّكل، وبقي بعده دهرًا، وهو القائل:

ســـادٍة أكـــــارِم  مـــن  كـــريـــٌم  ــجــْزل املــواهــِبوإّن  ــُم َتــنْــَدى ب ــُه أكــّف

ناعٍل وأفضُل  حَيفى  َمــْن  خــُر  آِل غالِبُهــُم  الُعْرِب من  وذروُة ُهْضب 

بوّدهم ــداٍن  لِـ والسلوى  ــنُّ  امل العدوِّ املجانِب)2(هــم  َحْلِق  وكالسّم يف 

وله أيضًا:

ــهــا نـــاظـــري بــتــحــّيــٍة ــي زِرَبـــَعـــْثـــُت إل الشَّ بالنظر  اإلعــراَض  يَل  فأبدْت 

دى الرَّ أوفْت عى  النَّفَس  رأيُت  صريفلّا  فأسلمني  صري  إل  َفِزْعُت 

وله أيضًا:

َمْلحِموَجّدْي َوزْيـُر امُلْصـَطفـى وابـُن عّمـِه احَلـْرِب فـي ُكلِّ  َعـِيٌّ ِشهاُب 

قــاِحــٍم َل  أوَّ ــاَن  كـ بِـــَبـــْدر  امُلقّحِمَأَلـــْيـــس  هــاَم  السيف   )3( ــدِّ جل ُيطِْرُ 

)1( األميني 3/ 1.
)2( ذكر املرزباين األبيات يف معجمه/ 381.

( كام يف مشاهري شعراء الشيعة 4/ 301، والغدير 3/ 1، والعّباس للجاليل/ 328. )3( )بحدِّ
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ـــُه َربَّ وَوّحـــــَد  َصـــّى  َمـــْن  ــَزِموَأّوَل  ــ وَزْم ــِم  ــْي احَلــطِ ُزّواِر  ــَل  ــض وَأْف

ــٌد َأمْحَ قاَم  إْذ  ــّدوِح  ال َيــْوِم  بَِتَهْمُهِموصاِحَب  ال  الــّصــْوِت  بـِـَرْفــِع  َفنادى 

ــِزٍل ــنْ ــَم ــْي يـــاَعـــِيُّ بِ ــنّ ــَك ِم ــُت ــْل ــَع ِمَج َكهاُروَن ِمْن ُموَسى النجيب)1( امُلَكلَّ

شــاِرٌق  )2( َذرَّ ما  اللّ  َعَلْيِه  وأَْوفْت حجور)3( الَبيِت أَْرُكُب حُمِرِم)4(َفَصّى 

املرزباين  أسليم، حمّقق )معجم(  فاروق  الدكتور  أثبته  ما  السّيد اجلاليل صّوب  لكنَّ 
سنة 1425 من دار صادر يف لبنان، قال: ذكر أّن )الرتمجة والشعر( مها لشخص علويٍّ 
آخر، هو: )حمّمد بن جعفر بن حمّمد بن زيد بن عيلِّ بن احلسني بن عيلِّ بن أيب طالب( 
مستداّل عىل ذلك بام جاء يف كتاب )املحّمدون من الشعراء( للقفطّي، و)الوايف بالوفّيات( 

للصفدّي، وهذان ينقالن عن املرزبايّن مبارشًة.

ثّم قال: وقد بحثُت عن املذكور باسم )حمّمد بن عيلِّ بن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسني 
بن عبد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب( فيمن انتسب إىل أيب الفضل العّباس عليه 
ذكره  ما  والتحريف  التصحيف  من  السلسلة  أّن يف هذه  مع  ذكرًا،  له  أجد  فلم  السالم 

املحّقق د. فاروق أسليم)5(.

)1( يف معجم الشعراء للمرزباين/ 382 )النَّجّي(.
)2( أي: ما طلَع قرُن الشمس.

)3( وفيه أيضًا )َحجون(، العّباس للجاليل/ 328.
الشيعة 4/  الشعراء/ 435(، مشاهري شعراء  )املرزباين: معجم  385 عن  العلقمي 3/  )4( موسوعة بطل 
301 302 عن )معجم الشعراء للمرزباين/ 340 341، أعيان الشيعة 9/ 436(، الغدير 3/ 1، األُدباء 
من آل أيب طالب 3/ 333 برقم: 510 وقد كّرر السّيد الرجائي ترمجته سهوًا يف املصدر نفسه 3/ 333 

334 برقم: 511.
)5( العّباس للجاليل/ 329.
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قال األميني: أّما إذا افتخر أبو إسامعيل بآبائه فأيُّ أحد يولده ُأولئك األكارُم من آل 
بيته  أْن يطأ السامء برجله؟! وأيُّ رشيف يكون املحتبي بفناء  هاشم، فال يكون حّقًا له 
ة الفلك جمدًا وخطرًا؟! فإن افتخر املرتجم  قمر بني هاشم أبو الفضل ثّم ال ختضع له قمَّ

ح بنجوم األرض وأعالم اهلدى، ومنار الفضل وُسوى اإليامن. هبؤالء فقد تبجَّ

فتًى أو  كهًا  َتْلَق  منهم  َتْلَق  ــْن  املورودا)1(َم النَّدى  َبْحَر  اهلدى  َعَلَم 

َمْن َلْ نقف على �سعره

1. اأحمد بن اأحمد املطاع العّبا�سي العلوي:

حديثه  عند  اليمنية(  والقبائل  البلدان  )معجم  كتابه  يف  املقحفي  أمحد  إبراهيم  ذكره 
عن بني املطاع، قال: بنو املطاع: عائلة شهرية من أهل مدينة صنعاء وضواحيها، يّتصل 

نسبهم إىل أيب الفضل العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب.

ثّم ذكر مشاهريهم، ومنهم والد املرتجم له، أمحد بن حمّمد بن إسامعيل املطاع، املتوّف 
قال:  املطاع،  أمحد  بن  أمحد  الشهيد  ونجله  الداخلية،  األوقاف  متوّليًا  )1349هـ(  سنة 
وهو شاعر وأديب ومؤّرخ، توىّل رئاسة ترير جمّلة )احلكمة اليامنية(، وكان من شهداء 

الثورة الدستورية عام )1948م(، له كتاب يف تاريخ اليمن)2(.

2. اأحمد بن عبد الّل بن العّبا�س العلوي:

هو أمحد بن عبد اهللّ اخلطيب ابن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد.

)1( الغدير 3/ 2.
.1555 1554 /2 )2(
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ذكره السّيد فتحي عبد القادر، قال: أّما أمحد الشاعر اخلطيب ابن عبد اهللّ بن العّباس، 
فقد أعقب بالرملة)1(... وكذا قاله السّيد الرجائي)2(.

3. جعفر بن القا�سم بن حمزة العّبا�سي العلوي:

هو جعفر بن أيب حمّمد القاسم بن محزة الشبيه األكرب ابن أيب حمّمد احلسن بن أيب حمّمد 
األمري عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد.

ذكره السّيد فتحي عبد القادر احلسيني، قال: أّما جعفر بن القاسم فكان شاعرًا عاملًا، 
أعقب بمرو، وخراسان)3(.

4. حمزة بن العّبا�س ال�سّقا العلوي:

ذكره السّيد فتحي عبد القادر احلسيني، قال: أّما محزة بن العّباس السّقاء فكان شاعرًا، 
أعقب من ابنه أيب الطيب حمّمد، وله عقب)4(، ولعّله انفرد يف ذلك النسب، ومل نقف عىل 

محزة هذا وعقبه.

٥. حمزة بن عبيد الّل الرئي�س العّبا�سي العلوي

قال املظّفر: وهذه الشخصية يف العّباسيني من الشخصيات البارزة املتمّيزة بالصفات 
النفيسة الكاملة واحلائزة للشامئل الفّذة: كالشجاعة، والعلم، وفصاحة اللسان، ويوصف 

)1( موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 159.
)2( املعقبون 3/ 417، قال: أمحد بن عبد اهللّ اخلطيب.

)3( موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 157.
)4( املصدر السابق 2/ 156.
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بالشعر، ومل أقف عىل شعره)1(.

ثّم نقل عن ابن حزم يف اجلمهرة بعد ذكر أخويه احلسن واحلسني ابني عبيد اهللّ الرئيس 
وأخومها محزة بن عبيد اهللّ الشاعر)2(،... إلخ.

بن  محزة  وبني  الرئيس  اهللّ  عبيد  بن  محزة  بني  تداخاًل  مبارشة  ذلك  بعد  نقل  ولكنّه 
احلسن بن عبيد اهللّ.

قال: وقال السّيد الداودي يف عمدة الطالب عليهم السالم وأّما محزة بن احلسن بن 
عبيد اهللّ بن العّباس ويكنّى أبا القاسم، وكان يشّبه بأمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب عليه 
السالم، خرج توقيع املأمون بخّطه يعطى محزة بن احلسن لشبهه بأمري املؤمنني عيلِّ بن أيب 

طالب عليهام السالم مئَة ألف درهم،... إلخ.

ثّم قال: وهذا بعينه لفظ أيب نرص البخاري يف رسِّ السلسلة العلوية.

أقول: إّنام صدر ذلك اشتباهًا عن الشيخ املظّفر، ففي الوقت الذي يتحّدث فيه عن 
محزة الشاعر ابن عبيد اهللّ ينتقل يف الرتمجة نفسها إىل محزة الشبيه ابن احلسن، فالحظ.

٦. زيد بن اأحمد بن العّبا�س العلوي:

هو زيد بن أمحد بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب 
عليهم السالم.

)1( موسوعة بطل العلقمي 3/ 380 381.
)2( مجهرة أنساب العرب/ 67، ويف الطبعة التي نقل عنها/ 60.
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قال العمري: أبو احلسني زيد الشاعر، وكان لنّي الشعر، ابن أمحد بن العّباس)1(.

وذكره صاحب األنساب املشّجرة)2(.

7. زيد بن احل�سن بن عبيد الّل العلوي:

هو زيد بن أيب حمّمد احلسن بن أيب حمّمد األمري عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد، ذكره 
صاحب األنساب املشّجرة)3(، وكذا يف املشّجر الكّشاف)4(.

8. زيد بن عليِّ بن اإبراهيم بن احل�سن العّبا�سي العلوي:

هو زيد بن عيلِّ بن إبراهيم َجْرَدَقة ابن أيب حمّمد احلسن ابن أيب حمّمد األمري عبيد اهللّ 
بن العّباس الشهيد.

ذكره الفخري، قال: أّما عيلٌّ املكفل، فله أحد عرش من األبناء:... وزيد الشاعر أبو 
احلسني السبيعي ببغداد)5(.

وذكره السّيد عبد القادر احلسيني يف معرض حديثه عن عقب إبراهيم َجْرَدَقة، قال: 
وأبو احلسني زيد الشاعر السبيعي)6(.

)1( املجدي يف األنساب/ 443.
)2( األنساب املشّجرة/ 185.

)3( املشّجر الكّشاف/ 183.
)4( العميدي/ 226.

)5( الشجرة املباركة/ 199.
)6( موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 157، وقد أسقط )علّيًا(، وهو ثابت عند النّسابني، فالحظ.
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9. عبد الّل بن العّبا�س اخلطيب العّبا�سي العلوي:

هو عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد.

قال أبو نرص البخاري: وولد العّباس بن احلسن عرشة من األوالد، العقب منه لعبد 
اهللّ بن العّباس ال غري)1(، والباقون انقرضوا أو َدِرُجوا)2(، وكان لسان آل أيب طالب، 

أمجَع الناُس أّنم مل يروا مثله يف زمانه)3(.

وقال ابن عنبة: وكان عبد اهللّ بن العّباس شاعرًا فصيحًا خطيبًا، له تقّدم عند املأمون، 
وقال املأمون مّلا سمع بموته: استوى الناس بعدك يابن عّباس، ومشى يف جنازته، وكان 
يسّميه الشيخ ابن الشيخ)4(، وهكذا قال الشيخ الغروي)5( والسّيد فتحي عبد القادر)6(.

وعّده ابن النديم وأباه احلسن يف مجلة خطباء العرب املعدودين)7(.

وقال العمري: وأّما عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ، فكان سّيدًا شاعرًا 
فصيحًا، له تقّدم عند املأمون خطيبًا)8(.

وذكروا من ولده: عبد اهللّ بن العّباس وُأّمه أفطسّية ابن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن 

)1( رّس السلسلة العلوية/ 93.
)2( العمدة يف أنساب آل أيب طالب/ 359 عن أيب نرص البخاري. )ومل أَر العبارة يف رّس السلسلة العلوية(. 

َدِرُجوا: ماتوا ومل يرتكوا نساًل.
)3( موسوعة بطل العلقمي 3/ 383 )ومل أَر العبارة: أمجع الناس... يف رّس السلسلة العلوية(.

)4( العمدة يف أنساب آل أيب طالب/ 359.
)5( معجم شعراء الشيعة 19/ 367.

)6( موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 159.
)7( الفهرست/ 201.

)8( املجدي/ 443.
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بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب، الشاعر، وحمّمد بن محزة بن عبد اهللّ بن 
العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم املقتول 
بطربية يف صفر سنة إحدى وسبعني ومائتني، ورثته الشعراء، وحمّمد بن زيد بن عيلِّ بن 
عبد اهللّ بن عبد اهللّ الشاعر، مات سنة سّت عرشة وثالثامئة بمرص)1(. ومن ولد عبد اهللّ 
بن العّباس عىل زمن أيب نرص البخاري أوالد السّيد الرئيس املحسن بن احلسن بن حمّمد بن 
محزة بن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم 

السالم)2(. ووصف أوالد عبد اهللّ بن العّباس بالفضالء والسادات والرشف والنباهة.

وممّا نقل عنه من حكايا: قال اجلهشياري يف كتاب الوزراء)3(: قال الفضل بن حمّمد 
بن منصور بن زياد: أتيت عبد اهللّ بن العّباس العلوي يف حاجة لبعض جرياننا بعد وفاة 
أيب، وكانت بيني وبينه موّدة وثقت هبا، ثّم قلت له: جئت يف حاجة إْن َسُهَل قضاؤها 
أعظم األمري هبا املنّة، وإْن تعّذر فاألمري معذور، فقال يل: يا حبيبي، إذا كنت معذورًا فِلَم 
أْن تنهض لرجل يف حاجة، فأغضب هبا  إذا أوجبت عىل نفسك  جئتني؟ احفظ عنّي: 

وارَض، وإالَّ فالزم منزلك، انتهى.

إبراهيم قال)4(: وكتب  بينه وبني  املراسالت  باب  بغداد البن طيفور يف  تاريخ  ويف 
)5( بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب إىل  عبد اهللّ بن العّباس بن ]احلسن[ 

)1( املصدر السابق.
)2( املصدر نفسه/ 443 444.

)3( كتاب الوزراء والكتاب/ 268، موسوعة بطل العلقمي 382/3 وبني النّصني اختالف يف بعض الكلامت 
وتقديم وتأخري يف النّص.

)4( تاريخ بغداد/ 229.
)5( يف األصل )احلسني(.
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د  إبراهيم بن املهدي: ما أدري كيف أصنع؟ أغيب فأشتاق، ثّم نلتقي فال أشتفي، ثّم جُيدَّ

يل اللقاء الذي طلبت به الشفاء، شفاء من جتديد احلرقة بلوعة الفرقة، فكتب إليه إبراهيم 

بن املهدي: أنا الذي عّلمتك الشوق؛ أليّن شكوت ذلك إليك، فهّيجته منك.

وفيه)1(: عن حمّمد بن عبد اهللّ بن احلسني أيب طالب اجلعفري قال: رأيت مجاعة يف 

أّيام املأمون يقتتلون عىل أخذ كتاب عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن إىل أيب دلف، فقال: 

إّن هذا رجل عليه نذر من ماله بسببنا ونحن أوىل من صانه ولكنَّ هذا كتاب أكتبه يف كلِّ 

سنة إليه وُأبّيض اسم صاحبه وتقع القرعة ملن خرج اسمه فهو له.

فذكر يل بعضهم أنَّ أبا دلف، مّلا بلغه ذلك جعل له يف كلِّ سنة مائة ألف درهم يوّجه 

هبا إليه ليقسمها عىل من يراه ممّن هيّم بزيارته ومائة ألف درهم يصله هبا.

قال: وسبب ما ضمنه أبو دلف لعّباس بن حسن أّن إسحاق املوصيل قال: حّدثني 

أبو دلف قال: دخلت عىل هارون قال: فقال يل: كيف أرُضك؟ قال: قلت خراب يباب 

قد أخرهبا األكراد واألعراب، قال: فقال له قائل: هذا آفة اجلبل يا أمري املؤمنني فرأيتها 

فقال  قال:  اجلبل،  فإيّن صالح  إْن كان صدقك  املؤمنني!  أمري  يا  فقلت:  فيه،  أثرت  قد 

، وال أكون سببًا لصالحه  يل: كيف ذلك؟ قلت: أكون سببًا لفساده كام زعم وأنت َعيَلَّ

وأنت معي؟! فلاّم خرج قال له شيخ إىل جانبه: يا أمري املؤمنني، إّن مّهته لرتمي به وراء 

سنِّه مرمًى بعيدًا، فسألت عن الشيخ، فقيل يل: العّباس بن احلسن العلوي، قال: فلقيته 

شاكرًا، وقلت: هلل عيلَّ أن ال تكتب إيلَّ يف أحد إالَّ أغنيته، انتهى.

)1( موسوعة بطل العلقمي 3/ 384 عن )تاريخ بغداد البن طيفور/ 138(.
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بن  اهللّ  تلّقاه عبد  املأمون  َقِدم  مّلا  قال:  العلوي،  بن حمّمد  الفضل  وفيه)1(: وحّدثني 

اهللّ  )جعل  فقال:  طالب،  أيب  بن  عيلِّ  بن  العّباس  بن  اهللّ  عبيد  بن  احلسن  بن  العّباس 

أرشقت  فقد  رعيَّتك،  من  عليه  َقِدْمَت  ومَلن  لك،  رمحة  مفتاَح  املؤمنني  أمري  يا  قدومك 

ت  أعُينها، وَمدَّ إليك  الرعّية  أهَلها، ونصبت  بُقربك  اهللّ  َحَلْلَت هبا، وآنَس  البالُد حني 

إىل اهللّ فيك ولك أيدهيا؛ لُتصيَب من َمقَدِمك عدالً حُيييها، ومن َنْيل يدك َفْضاًل ُيغنيها(.

أقـول: ومـع أنَّ عبـد اهللّ بـن عّبـاس ُوِصف بالشـاعر الفصيـح اخلطيـب، إالَّ أّننا مل 
نقـف عىل يشء من شـعره سـوى البيتـني التاليني، وقد نسـبهام العمـري)2( حلفيده عبد 

اهللّ بـن العّبـاس بـن عبد اهللّ بـن العّباس بن احلسـن بـن عبيد اهللّ بـن العّباس الشـهيد، 

وقـد ذكرنامهـا يف حمّله.

ُه أبـــــرَّ أْن  أخـي  ألستحيي  ـــــي  بعـيـُدوإّن وهـــو  ــوه  ــف أج وأْن  قــريــبــًا 

ــوى ــن اهل ــٌب م ــي ــوان رق ــ يبيُد)3(عـــيَّ إلخ ليس  ــو  وه الليايل  تبيُد 

10. عبيد الّل بن عليِّ بن اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

هو عبيد اهللّ بن عيلِّ بن إبراهيم بن احلسن بن عبيد اهللّ الرئيس ابن العّباس الشهيد، 
الفقيه اجلليل من عظامء فقهاء اإلمامية وأعالم رواهتا وحمّدثيها، وهو مصنّف اجلعفريات 

املشهورة، وكان مع فقاهته وزهده أديبًا شاعرًا)4(.

)1( تاريخ بغداد البن طيفور/ 66.
)2( املجدي/ 237، هتذيب األنساب/ 289 اهلامش.

)3( معجم شعراء الشيعة 19/ 367 عن )أعيان الشيعة 38/ 92(.
)4( عبد الواحد املظّفر: موسوعة بطل العلقمي 3/ 399 400.
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ذكره السبط ابن اجلوزي يف التذكرة)1(، واملجليس يف البحار)2(، واخلطيب البغدادي 
يف تاريخ بغداد، وقد أثبت وفاته يف مرص يف رجب سنة )313()3(.

وعن املريزا عبد اهللّ أفندي األصبهاين وهو من أعالم القرن الثاين عرش قال: كان من 
بغداد، قال:... وكان فاضاًل  تاريخ  ثّم ذكر قول اخلطيب يف  العلامء والسادات..  أجّل 

شاعرًا فصيحًا، وتزعم العلوية أّنه أشعر ُوْلد أيب طالب)4(.

ومع علوِّ قدره وكبري شأنه مل نقف عىل شعره.

11. الف�سل بن احل�سن بن عليِّ بن عبيد الّل العلوي:

هو الفضل بن احلسن ُهريك ابن عيلِّ بن أيب احلسن عبيد اهللّ األصغر الثاين ابن أيب 
حمّمد احلسن األمري عبيد اهللّ.

البيت  آل  أنساب  )موسوعة  يف  احلسيني  القادر  عبد  فتحي  السّيد  نسبه  نقل  هكذا 
النبوي()5(. قال: أّما الفضل بن احلسن ُهريك، فكان أحد شعراء بني هاشم، ومن أبرز 
الشأن  أّما مصدره يف هذا  املذكور،  الفضل  الفضل بن حمّمد بن  شعرائهم، ومن عقبه: 
مراجعتنا  وعند  األنساب(،  )هتذيب  وكتاب   163  / موسوعته  يف  املذكورة  فاملشّجرة 
لكتاب التهذيب مل نجد للحسن ُهريك ولدًا باسم الفضل، ويبدو أّن السّيد فتحي عبد 

)1( املصدر نفسه عن )تذكرة اخلواص/ 33(.
)2( املصدر نفسه عن )بحار األنوار 9/ 700(.
)3( املصدر نفسه عن تاريخ بغداد 10/ 346.

)4( رياض العلامء وحياض الفضالء 3/ 303 304. وقد ذكرناه يف مطلب )املحّدثون من العّباسيني العلوية( 
فراجع.

)5( موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161، 163.
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القادر قد خلط بني الفضل بن حمّمد بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد 
وقد مّرت ترمجته علينا، وبني الفضل هذا الذي مل تذكره كتب األنساب املعتربة، فالحظ.

12. القا�سم بن احل�سن بن عبيد الّل العلوي:

هو القاسم بن أيب حمّمد احلسن بن أيب حمّمد األمري عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد.

وكان  الشاعر،  الفصيح  اخلطيب  القاسم  قال:  الكّشاف،  املشّجر  العميدي يف  ذكره 
مغنّيًا عند الرشيد)1(. وقاله كذلك السّيد حمسن الشوكة يف مشّجرة: قسم أبناء عبيد اهللّ 

بن العّباس)2(.

13. حمّمد بن جعفر بن حمّمد العّبا�سي العلوي:

العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن  هو حمّمد بن جعفر بن حمّمد بن زيد بن عيلِّ بن 
العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

قال املظّفر: شاعر مل ُيْرَو لنا من شعره ما نثبته)3(.

قال املرزباين يف معجم الشعراء: حمّمد بن جعفر)4( بن حمّمد بن زيد بن عيلِّ بن احلسني 
بن عبد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب، قال عمر بن شبة: له شعر)5(.

)1( املشّجر الكّشاف/ 226.
)2( مشّجر السّيد حمسن الشوكة.

)3( موسوعة بطل العلقمي 3/ 385.
)4( قال يف اهلامش قال الشاطبي: )ولعّله أيضًا السامطي( ابن جعفر هذا هو أبو عيلٍّ حمّمد بن جعفر احلامين 
الشاعر )معجم الشعراء/ 381(. أّما قوله: احلسني بن عبد اهللّ بن العّباس فالصحيح هو احلسن بن عبيد 

اهللّ، فالحظ.
)5( معجم الشعراء/ 381، موسوعة بطل العلقمي 3/ 386.
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14. حمّمد بن الف�سل بن احل�سن العّبا�سي العلوي:

هـو حمّمـد بـن الفضـل بن احلسـن بـن عبيد اهللّ بـن العّبـاس بن عـيلِّ بـن أيب طالب 
السـالم. عليهم 

ذكره الشيخ املظّفر، قال: حمّمد بن الفضل: الشاعر املجيد، كان مقاّل، وكان معارصًا 
للمأمون، وأدرك عرص املتوّكل، وكان له قدر وجاللة عندمها)1(.

قال أبو نرص البخاري: وولد الفضل بن احلسن بن عبيد اهللّ حمّمَد بن الفضل.

ُه جعفرية، وكانت مشهورة باجلامل، قال املأمون: ما رأيت ذكرًا أتّم مجاالً من حمّمد  ُأمُّ
بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم، انتهى.

وذكره السّيد فتحي عبد القادر احلسيني بعد احلديث عن أيب جفنة الفضل ابن األمري 
أيب حمّمد احلسن وأوالده، قال: وحمّمد اخلطيب الشاعر)2(.

وممّـا يؤسـف عليـه أّننـا مل نّطلـع عـىل شـعره، فـكان مـن الذيـن طمسـت آثارهـم 
ألسـباب خمتلفـة.

1٥. يعلى بن حمزة بن القا�سم العّبا�سي العلوي:

هو يعىل بن محزة بن القاسم بن عيلِّ بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس 
الشهيد ابن عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

ذكره الشيخ عيّل رّباين خلخايل، قال: وأبو يعىل محزة كان له ولدان، مها: السّيد يعىل، 

)1( موسوعة بطل العلقمي 3/ 400 401.
)2( موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 156.
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والسّيد حسن.

وكان يعىل رفيع املنزلة، شاعرًا، عاملًا ومن فقهاء اإلمامية، ونسل يعىل من ولديه: سّيد 
عون امللّقب بقطب شاه، وسّيد صدر الدين.

سافر سّيد عون قطب شاه من بغداد إىل اهلند، وقام بنرش وتبليغ الدين اإلسالمي يف 
تلك الديار، وقد أسلم عىل يديه الكثري من أهايل پنجاب اهلند، ومناطق اجلبال امللحية 
وسون سكري، وأسلمت قبائل كبرية هندية عىل يد ذلك الرجل اجلليل القدر، ويكتب 
صاحب تاريخ )خمزن هند( يف الفصل اخلامس: قيل: إّن سّيد قطب هو اسم لشخص 
قدم من بغداد إىل اهلند، وتزّوج ثالث نساء هنديات، ولديه ذّرية كثرية من تلك النساء، 
وأوالده معروفون بآل عون أو عون آل، ولكثرة االستعامل كتب بعد ذلك باسم أعوان 

قطب شاهي، ولكنَّ ذلك من أخطاء العاّمة)1(.

)1( چهره درخشان 5/ 267 268.
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مقاتل العّباسيني العلويني

احلقُّ  قام  ما  والرّش،  اخلرُي  ُوِجَد  ما  قائم،  األضداِد  ورصاُع  التاريخ  فجُر  بزَغ  ُمذ 
والباطل، ما كان النوُر والظالم....

قتل  عندما  آدم  ابن  يد  عىل  اخلطايا  من  املشيد  اهلرم  لذلك  األُوىل  اللبنة  كانت  لقد 
دعواه  قامت  إبليس،  اسمه  ثالث  األزل وسيط  منذ  هناك  وكان  هابيل)1(،  أخاه  قابيل 
القائمة  التمّلك، إىل آخر  األنانية،  البغض،  متينة، مسّمياهتا: احلسد، احلقد،  عىل ركائز 
حّتى  الشهوات  حبَّ  البرش  لبني  وزّينوا  إبليس،  جند  عنوانا  رفع  التي  املسّميات  من 
الساموات  فاطر  إّن  الثواب والعقاب، وحيث  فنسوا  بعقوهلم،  ألباهبم، وذهبت  خلبت 
احلّجة عىل  ألقى  فقد  وقد سبقت رمحته غضبه،  بخلقه،  لطيف  بعباده  واألرض رحيم 
عباده وعىل لسان أفضل خلقه من األنبياء والرسل واألوصياء والصاحلني، عىل مدى 
الدهور، رسموا طريق اخلري وأبانوا مقاصد احلّق، برشائع مقّدسة،  العصور، وتعاقب 
اإلسالم  بظهور  واألديان  الرشائع  تلك  ختمت  ثّم  اإلنسان  لبني  هداية  مشعلها  محلوا 
من  األكرب  العبء  فتحّمل  وآله،  عليه  اهللّ  صلوات  حمّمد  املصطفى  األنام  سّيد  يد  عىل 

يَن{. ارِسِ َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمْن اخلَْ )1( قال تعاىل يف سورة املائدة/ 30: }َفَطوَّ
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األذى، ونال ما مل ينله غريه من األنبياء والرسل من العنت واجلور والقسوة واالضطهاد 
يبسط سحاب خريه عىل  أْن  اهللّ  الذي شاء  اجلديد  الدين  معامل  لطمس  واالستخفاف؛ 
ربوع اجلزيرة العربية؛ ليعّم بعد ذلك أطراف املعمورة، وقد محل لواَء جهاده منذ انبثاق 
دعوته، بال كلل أو ملل وصيُّه ووزيُرُه أمرُي املؤمنني عيلُّ بن أيب طالب عليهام السالم، ثّم 
تواصل من بعده جهاُد النفس واحلرب قام به األئّمُة األطهار الذين اشتّد عليهم ظلم 
األُمويني والعّباسيني؛ لعّلتني كام قال: أبو حممد عليه السالم، »قد وضع بنو ُأمّية وبنو 

العّباس سيوَفهم علينا لعّلتني:

إحدامها: أّنم كانوا يعلمون ليس هلم يف اخلالفة حّق، فيخافون من اّدعائنا إّياها، 
وتستقّر يف مركزها.

وثانيتهام: أّنم قد وقفوا من األخبار املتواترة عىل أّن زوال ملك اجلبابرة، والظلمة عىل 
القائم منّا، وكانوا ال يشّكون أّنم من اجلبابرة، والظلمة، فسعوا يف قتل أهل بيت رسول 
اللّ صىلَّ الل عليه وآله، وإبادة نسله طمعاً منهم يف الوصول إىل القائم عليه السالم، أو 

قتله، فأبى اللّ أْن يكشف أمره لواحد منهم، إالَّ أْن يتّم نوره ولو كره املشكون«)1(.

بيد أّن ذروة ذلك اجلهاد وثقل معاناته وشّدة عذاباته كان عىل كاهل سبط الرسالة 
ورحيانة النبّوة احلسني بن عيلٍّ عليهام السالم، فكام كان أبوه َعُضدًا للنبيِّ األكرم يف اقتالع 
جذور الرشك وترسيخ مبادئ اإلسالم، كان العّباس يمينَه التي محلت لواء احلّق الذي هو 
لواء رسول اهللّ صىلَّ اهلل عليه وآله، واستمّر احلال يف أعقاهبام، لتلجأ ُأمُّ صاحب العرص 
عليه السالم بعد سمِّ زوجها اإلمام العسكري عليه السالم إىل أيب عبد اهللّ حمّمد بن عيلِّ 

)1( كشف احلّق/ 40 41.
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بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم)1(، مثلام 
جلأت عقيلة البيت اهلاشمي زينب الكربى إىل أخيها العّباس يف أثناء الرحلة احلسينية؛ 

ليكون كفياًل وحاميًا هلا ما نبض فيه عرق احلياة. 

ومثلام حفظ لنا التاريخ أسامء من قتلوا من أعقاب احلسن واحلسني وحمّمد ابن احلنفية 
املؤمنني  أمري  ابن  العّباس  أعقاب  أسامء  وصدق  أمانة  بكلِّ  لنا  حفظ  األطرف،  وعمر 
باملعروف  األمر  أجل  ومن  احلّق،  عن  ودفاعًا  ظلاًم  قضوا  وقد  أمجعني،  السالم  عليهم 

والنهي عن املنكر.

الربط بني األب  مراعاة  اإلمكان مع  قدر  الزمني  تسلسلهم  تناولناهم بحسب  وقد 
العّباسيني  من  قتل  من  بذيول  أعقبناهم  ثّم  املوضوع،  وحدة  حفظ  أجل  من  واالبن؛ 
العلويني منذ مطلع القرن الرابع عرش حّتى مطلع العقد الرابع من القرن اخلامس عرش 
اهلجري بغّض النظر عن طريقة قتلهم، وهل كانوا مظلومني أو ظاملني، زيادة يف الفائدة، 

وبحسب ما وّفقنا اهللّ تبارك وتعاىل من معرفته.

)1( املحّدثون من آل أيب طالب 3/ 292 عن )تاريخ بغداد 3/ 63 برقم: 1016(، حاوي األقوال يف معرفة 
الرجال 2/ 231 برقم: 591.
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العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب ال�سّقاء �سهيد كربالء

ذكر املؤّلفون من املتقّدمني واملتأّخرين أّن العّباس بن عيلٍّ امللّقب بالسّقاء استشهد)1( 
وُأخوته من ُأمِّ البنني مع أخيهم احلسني عليهم السالم يف واقعة الطف سنة 61 هجرية 

العقبى/  العنربية/ 40، ذخائر  النفحة   ،197 املجدي/ 196   ،30  29 للخوارزمي 2/  )1( مقتل احلسني 
139، نسب قريش 2/ 43، رّس السلسلة العلوية/ 88 89، مقاتل الطالبيني/ 54 56، الثبت املصان 
)مخ(/ 155، بحر األنساب املسّمى )الثبت املصان( 2/ 189، بحار األنوار 23/ 26 29، األصييل/ 
57 58، الفخري/ 169، األخبار الطوال/ 257، إعالم الورى بأعالم اهلدى/ 252، عمدة الطالب/ 
357، مجهرة أنساب العرب/ 38، مناهل الرضب/ 86، الدّر املنثور/ 477، مجهرة النسب 1/ 131، 
تذكرة اخلواص/ 87، أرسار الشهادة 2/ 393 394، تاريخ الطربي 3/ 478، الكامل يف التاريخ 3/ 
529، مقتل احلسني البن أعثم الكويف/ 137 138، مقتل احلسني أليب خمنف/ 89 93، البداية والنهاية 
1013، قالئد   1012 62، مناقب آل أيب طالب 4/  220، مروج الذهب املجّلد الثاين 3/   219  /3
الذهب/ 48، رشح األخبار 3/ 191 193، مثري األحزان/ 101 108، ينابيع املوّدة 2/ 395 396، 
األمايل االثنينية/ 504، تسمية من قتل مع احلسني 8/ 149 150، معايل السبطني/ 396 417، احلدائق 
الوردية/ 97، شذرات الذهب 1/ 121، اتعاظ احلُنفا 1/ 6، ُأّم البنني ملحّمد عيل السالكي/ 26، دائرة 
املعارف الشيعية 1/ 391، الفوائد الرجالية/ 137، اجلوهرة يف نسب اإلمام عيلٍّ وآله/ 59، املعارف/ 
95 96، تاريخ أهل البيت/ 112، تاريخ اإلسالم للذهبي/ 370، ناسخ التواريخ 2/ 428 435 و3/ 
أبو عبيدة وأبو  ثّم قال: قال  البنني،  ُأّم  295، تاريخ خليفة بن خياط/ 145 ذكر جعفر وعثامن وُأّمهام 
احلسن: وقتل معه العّباس األصغر وحمّمد بن عيلٍّ األصغر ابنا عيلِّ بن أيب طالب، ُأّمهام لبابة بنت عبيد اهللّ 
بن العّباس. والغريب أّن خليفة بن خّياط ال يطيق ذكر العّباس األكرب عليه السالم، فهو يسّميه )فالن( 
جمهوالً عند تعّرضه لتسمية عاّمل املأمون يف املدينة، قال:.. ثّم عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن فالن بن 
عيلِّ بن أيب طالب/ 315 بينام ذكر رصحيًا عند تعّرضه ملن أقام احلّج سنة أربع ومخس وست ومائتني، قال: 
أقام احلّج عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن عّباس بن عيلِّ بن أيب طالب، وهو وايل مّكة واملدينة أيضًا/ 
312 313، األغصان/ 351 352، اخلصائص العّباسية/ 105، العّباس بن عيلٍّ للقريش/ 204 212 
العّباس للجاليل/   ،177 العلقمي/ 171  98، بطل   97 األئّمة االثني عرش 2/  389، سرية  و 383 
206 215، أنصار احلسني ملحّمد مهدي شمس الدين/ 129 131، مقتل احلسني لعبد الرّزاق املقّرم/ 

279 282، مقتل اإلمام احلسني للسّيد حسني بحر العلوم/ 334 341،....
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وإن اختلفوا بعض االختالف يف أسامئهم.

قال الشيخ املفيد يف اإلرشاد والشيخ الطربيس يف إعالم الورى: ومحلت اجلامعة عىل 
احلسني عليه السالم، فغلبوه عىل عسكره، واشتّد به العطش، فركب امُلسنَّاة يريد الفرات 
وبني يديه العّباس َأخوه، فاعرتضته خيل ابن سعد وفيهم رجل من بني دارم، فقال هلم: 

ويلكم: حولوا بينه وبني الفرات، وال متّكنوه من املاء.

فأثبته  بسهم،  الدارمي، ورماه  َأْظِمْئُه«، فغضب  »الّلهّم  السالم:  فقال احلسني عليه 
يف َحنَكه، فانتزع احلسني عليه السالم السهم، وبسط يديه تت َحنَكه، فامتألت راحتاه 
بالدم، فرمى به، ثّم قال: »الّلهّم، إيّن أشكو إليك ما ُيفَعل بابن بنت نبّيك«. ثّم رجع إىل 
مكانه، وقد اشتّد به العطش، وأحاط القوم بالعّباس عليه السالم، فاقتطعوه عنه، فجعل 
يقاتلهم وحده حّتى قتل ريض اهلل عنه، وكان املتويّل لقتله زيد بن ورقاء احلنفي وحكيم 

بن الطفيل السنبيس بعد أن ُأثخن باجلراح، فلم يستطع حراكًا، قّدس اهللّ روحه)1(.

وروى السّيد رمحه اهلل ما يقرب من ذلك)2(.

بسهم،  ملعون  رماه رجل  السالم  عليه  أّن احلسني  الطربيس  عيٍل  بن  احلسن  وروى 
فأثبته يف جبهته، فانتزعه العّباس عليه السالم)3(.

ويف االختصــاص: العّبــاس بــن عــيلِّ بــن أيب طالــب، وهــو الســّقاء، قتلــه حكــم 
بــن الطفيــل)4(.

)1( نفس املهموم: ص300 عن )اإلرشاد: 224 225(، إعالم الورى: 224.
)2( املصدر نفسه عن )الّلهوف: 103 104(.

)3( املصدر نفسه عن )كامل البهائي حلسن بن عيل الطربيس 2/ 285(.
)4( الشيخ املفيد/ 88، اخلصال/ 77، االختصاص/ 88.
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أكرب  احلسني، وهو  لواء  بني هاشم صاحب  قمر  السّقاء  عّباس  وكان  املناقب:  ويف 
اإلخوان، مىض يطلب املاء، فحملوا عليه، ومحل هو عليهم، وجعل يقول:

َزقــا ــوُت  املـ إذ  ــوَت  املـ َأْرَهــــُب  ُلقىال  املصاليت  يف  ُأواَرى  حــّتــى 

ِوقى الطهِر  املصطفى  لنفِس  قانفيس  بالسِّ أغـــدو  ــاُس  ــّب ــع ال أنـــا  إّن 

وال أخاُف الرَّ يوَم امللتقى

طفيل  بن  ُحَكيم  وعاونه  نخلة،  وراء  من  اجلهني  ورقاء  بن  زيد  له  فَكَمَن  ففّرقهم، 
السنبيس، فرضبه عىل يمينه، فأخذ السّيف بشامله، ومحل عليهم وهو يرجتز:

يــمــيــنــي ــُم  ــُتـ ــْعـ ــطـ قـ إْن  ديــنــيواللّ  ــن  عـ أبــــــدًا  ــي  ــ ــام ــ ُأح إّن 

ــِن ــق ــي ــادِق ال ــ ــ ــاٍم صـ ــ ــ ــن إمـ ــ ــيِّ الــطــاهــِر األمـــِنوعـ ــب ــن ــِل ال ــْجـ َنـ

فقاتل حّتى ضعف، فكمن له احلَُكيم بن الطفيل الطائي من وراء نخلة، فرضبه عىل 
شامله فقال:

ــاِر ــّف ــُك ــن ال ــَيْ م ــ ـ ــفــُس ال خَتْ ــان ــاِري ــ ــّبـ ــ ــِة اجلـ ــ ــرمحـ ــ وأبـــــــــري بـ

ــِد املــخــتــاِر ــّيـ ــسـ ــاريمـــع الـــنـــبـــيِّ الـ ــس ــُطـــعـــوا بــبــغــيــهــم ي ــد َقـ قـ

فأصلِِهم ياربِّ حرَّ الناِر

فقتله امللعون بعمود من حديد، فلاّم رآه احلسني مرصوعًا عىل شّط الفرات بكى)1(.

اهللّ،  عبد  إلخوته  قال  عيلٍّ  بن  العّباس  ذلك  رأى  ومّلا  قالوا:  الطوال،  األخبار  ويف 
وجعفر، وعثامن، بني عيلٍّ عليه وعليهم السالم، وُأّمهم مجيعًا ُأمُّ البنني العامرية من آل 
الوحيد: »تقّدموا، بنفيس أنتم، فحاموا عن سّيدكم حّتى متوتوا دونه«. فتقّدموا مجيعًا، 

)1( مناقب آل أيب طالب 4/ 1012 1013، مشاهري شعراء الشيعة 2/ 374.
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فصاروا أمام احلسني عليه السالم، َيُقوَنُه بوجوههم ونحورهم، فَحمل هانئ بن ُثوْيب 
، فقتله أيضًا. ورمى  مّي عىل عبد اهللّ بن عيلٍّ فقتله، ثّم مَحَل عىل أخيه جعفر بن عيلٍّ احلَرْضَ
يزيد األَْصَبِحّي عثامن بن عيلٍّ بَِسهم، فقتله، ثّم خرج إليه، فاحتّز رأسه، فأتى عمر بن 

سعد، فقال له: )أثِْبني(.

فقال عمر: عليك بأمريك يعني ُعَبْيد اهللّ بن زياد َفَسْلُه أن ُيثيبك. 

وبقي العّباس بن عيلٍّ قائاًم أمام احلسني ُيقاتل دونه، ويميل معه حيث مال، حّتى ُقتِل، 
رمحة اهللّ عليه)1(.

وذكر النعامن بن حمّمد التميمي: وكان الذي ويل َقْتَل العّباس بن عيلٍّ يومئذ يزيُد بن 
َك يف قتله يزيد، وكان  زياد احلنفي، وأخذ َسَلَبُه)2( ُحَكيم بن طفيل الطائي وقيل: إّنه رَشِ
بالقربة،  املاء، ويرجع وحده  قاصدين  معه  اهللّ وعثامن وجعفر  إخوته عبد  ُقتل  أْن  بعد 
فيحمل عىل أصحاب عبيد اهللّ بن زياد احلائلني دون املاء، فيقتل منهم، ويرضب فيهم 
حّتى ينفرجوا عن املاء فيأيت الفرات، فيمأل القربة وحيملها، ويأيت هبا احلسني عليه السالم 
فقتلوه كذلك بني  النبل،  تكاثروا عليه، وأوهنته اجلراح من  فيسقيهم حّتى  وأصحاَبه، 

الفرات والرسادق وهو حيمل املاء، وثّم قربه رمحه اهلل.

َي السّقاء)3(. وقطعوا يديه ورجليه َحنَقًا عليه، وملِا أبىل فيهم وَقَتَل منهم، فلذلك ُسمِّ

ويف مقاتل الطالبيني: والعّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم، ويكنّى أبا الفضل. 
ه وأبيه؛ ألّنه كان له َعِقب،  ه ُأمُّ البنني، وهو أكرب ولدها، وهو آخر من قتل من إخوته ألُمِّ وُأمُّ

)1( الدينوري/ 257.
)2( كّل يشء عىل اإلنسان من لباس فهو: َسَلٌب.

)3( رشح األخبار 3/ 191 193.
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ومل يكن هلم، فقّدمهم بني يديه، فُقتُِلوا مجيعًا، فحاز مواريثهم، ثّم تقّدم فُقتِل، فورثهم وإّياه 
، فصولح عىل يشء ريض به. عبيد اهللّ، ونازعه يف ذلك عّمه عمر بن عيلٍّ

قال جرمي بن العالء عن الزبري عن عّمه، ولد العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم يسّمونه 
ِقربة، وما رأيت أحدًا من ولده وال َسِمْعت عّمن تقّدم منهم هذا  أبا  السّقاء، ويكنّونه 

عليه السالم.

ويف العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم يقول الشاعر:

عليه ــكــى  ــب ُي أن  ــاِس  ــنـ الـ ــاِءأحــــقُّ  ــرب ــك فــتــًى أبــكــى احلـــســـَن ب

ــيٍّ ــوه وابــــــــُن والــــــــــِدِه عـ ــ ــ ــاِءأخـ م ــدِّ ــال ُج ب ــو الــفــضــِل امُلـــــرَّ أبـ

يشٌء ــيــه  ــن ــث ي ال  واســـــــاُه  ــاِءوَمــــــْن  ــٍش بـ ــ ــَط ــ ــى َع ــُه عـ ــ وجــــــاَد َلـ

وفيه يقول الكميت بن زيد:

احُللـ ذكـــَرَهـــُم  إّن  الــفــضــِل  ــْن َأْســـَقـــاِموأبـــو  ــفــوِس ِمـ ــن و ِشـــَفـــاُء ال

ــوُه ــُل ــت ق إذا  ــاَء  ــ ــيـ ــ األدعـ ــَل  ــ ــَت ــ ــْوَب الــغــاِمَق ــ ــَن َص ــشــاِرب َأْكــــَرَم ال

َيْرَكُب الفرس املطّهم ورجاله ختّطان يف األرض، وكان  وكان العّباس رجال وسياًم 
يقال له: قمر بني هاشم، وكان لواء احلسني بن عيلٍّ عليهام السالم معه يوم ُقتَِل.

عبد  بن  بكر  حّدثنا  قال:  احلسن،  بن  حييى  حّدثني  قال:  سعيد،  بن  أمحد  حّدثني 
الوهاب، قال: حّدثني ابن أيب ُأويس عن أبيه عن جعفر بن حمّمد قال: عّبأ احلسني بن 

عيلٍّ أصحابه، فأعطى رايته أخاه العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم.

حّدثني أمحد بن عيسى، قال: حّدثني حسني بن نرص، قال: حّدثنا أيب، قال: حّدثنا 
عمرو بن شمر عن جابر عن أيب جعفر: أّن زيد بن رّقاد اجلنبي وُحكيم بن الطفيل الطائي 
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قتال العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم)1(.

ويف لباب األنساب، قتله زيد بن رّقاد اجلنبي وُحكيم بن الطفيل الطائي، قتل بالطف 
بعد حماربة شديدة، هو ابن أربع وثالثني سنة)2(.

ويف العمدة: ويكنّى أبا الفضل، ويلّقب السّقاء؛ ألّنه استسقى املاء ألخيه احلسني عليه 
السالم يوم الطف، وُقتِل دون أْن يبلغه إّياه، وقربه قريب من الرشيعة حيث استشهد، 

وكان صاحب راية احلسني عليه السالم أخيه يف ذلك اليوم. 

روى الشيخ أبو نرص البخاري عن املفّضل بن عمر أّنه قال: قال الصادق جعفر بن 
حمّمد عليهام السالم »كان عّمنا العّباس بن عيٍّ نافذ البصرية صلب اإليامن جاهد مع 
أيب عبد اللّ وأبىل بالًء حسنًا ومىض شهيدًا«. ودم العّباس يف بني حنيفة، وقتل وله أربع 
وثالثون سنة، وُأّمه وُأمُّ إخوته: عثامن وجعفر وعبد اهللّ، ُأّم البنني فاطمة بنت حزام بن 
خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 

بن معاوية بن بكر بن هوازن.

وُأّمها ليىل بنت السهيل بن مالك، وهو ابن أيب َبَراء عامر ُمالِعب األسنّة ابن مالك 
بن جعفر بن كالب، وُأّمها عمرة بنت الطفيل بن عامر، وُأّمها كبشة بنت عروة الرّحال 

بن عتبة بن جعفر بن كالب، وُأّمها بنت عبد شمس بن عبد مناف....

وَعِقُب العّباس قليل أعقب من ابنه عبيد اهللّ، وَعِقُبه ينتهي إىل ابنه احلسن؛ فأعقب 
بمّكة  أمريًا  كان  احلرمني،  اهللّ قايض  عبيد  اهللّ من مخسة رجال، وهم:  عبيد  بن  احلسن 

)1( مقاتل الطالبيني/ 56.
)2( البيهقي 1/ 397.
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َجْرَدَقة،  وإبراهيم  األكرب،  ومحزة  الفصيح،  اخلطيب  والعّباس  عليها،  قاضيًا  واملدينة 
والفضل)1(. )انتهى( وقد أتينا عىل ذلك مفّصاًل.

أخاه،  أتى  وحدته  رأى  مّلا  العّباس  أّن  األصحاب:  تأليفات  بعض  عن  البحار  ويف 
»يا  ثّم قال:  السالم بكاًء شديدًا،  يا أخي، هل من رخصة؟ فبكى احلسني عليه  وقال: 

أخي، أنت صاحب لوائي، وإذا مضيت تفّرق عسكري«.

من  ثأري  أطلب  أْن  وُأريد  احلياة،  من  وسئمت  صدري،  ضاق  قد  العّباس:  فقال 
املاء«.  »فاطلب هلؤالء األطفال قلياًل من  املنافقني، فقال احلسني عليه السالم:  هؤالء 
فذهب العّباس عليه السالم ووعظهم وحّذرهم، فلم ينفعهم، فرجع إىل أخيه فأخربه، 
فسمع األطفال ينادون: العطش العطش، فَرِكَب فرسه، وأخذ رحمه والقربة، وقصد نحو 
فكشفهم،  بالنبال  ورموه  بالفرات،  موّكلني  كانوا  ممّن  آالف  أربعة  به  فأحاط  الفرات، 
وقتل منهم عىل ما روي ثامنني رجاًل حّتى دخل املاء، فلاّم أراد أْن يرشب غرفة من املاء 
ذكر عطش احلسني وأهل بيته، فرمى املاء، ومأل القربة، ومحلها عىل كتفه األيمن، وتوّجه 
رضبه  حّتى  فحارهبم  جانب،  كلِّ  من  به  وأحاطوا  الطريق،  عليه  فقطعوا  اخليمة،  نحو 
نوفل،  فرضبه  األيرس،  كتفه  عىل  القربة  فحمل  فقطعها،  اليمنى  يده  عىل  األزرق  نوفل 
فقطع يده اليرسى من الزند، فحمل القربة بأسنانه، وجاءه سهم، فأصاب القربة وُأريق 
ماؤها، ثّم جاءه سهم آخر فأصاب صدره، فانقلب عن فرسه وصاح إىل أخيه احلسني 

عليه السالم: أدركني، فلاّم أتاه رآه رصيعًا فبكى)2(.

عليه  محل  أّنه  عليه  اهللّ  سالم  قتله  كيفية  يف  الطرحيي  وذكر  للقمي(:  )والقول  قلت 

)1( عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب/ 356 357.
)2( نفس املهموم/ 306 307 عن )البحار 45/ 41 42(، بحار األنوار 45/ 28 29.
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رجل، فرضبه بعمود من حديد عىل ُأمِّ رأسه، ففلق هامته، فوقع عىل األرض وهو ينادي: 
يا أبا عبد اهللّ، عليك منّي السالم)1(.

وقال ابن نام يف حكيم بن الطفيل السنبيس: وكان قد أخذ َسَلَب العّباس عليه السالم 
ورماه بسهم)2(.

ويف البحار قالوا: ومّلا ُقتَِل العّباس قال احلسني عليه السالم: »اآلن انكس ظهري، 
وقّلت حيلتي«)3(.

وقال حمّمد تقي سپهر: اعلم أّن بعض العلامء قالوا: إّن العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم 
استشهد ليلة العارش من املحّرم، وقال أكثر أهل السري واألخبار: إّنه استشهد يوم عاشوراء.

يسّمى  فكان  العّباس،  ُيسّمى  منهام  كلٌّ  ولدان،  السالم  عليه  املؤمنني  ألمري  وكان 
العارش هو  ليلة  املستشهد  فرّبام كان  العّباس األصغر،  العّباس األكرب، واآلخر  أحدمها 
الليلة لالستسقاء، فاستشهد حينئٍذ، وأّما  العّباس األصغر؛ ألّنه كان فيمن ذهب تلك 
أبو قربة أيضًا،  له  بالسّقاء، ويقال  الفضل، ويلّقب  أبو  الذي يكنّى  العّباس األكرب فهو 
عليها  البنني  ُأمِّ  أبناء  أكرب  وهو  الطف،  يوم  السالم  عليه  احلسني  لواء  صاحب  وكان 
السالم، والرابع من أبناء أمري املؤمنني عليه السالم بعد احلسن واحلسني عليهام السالم 

وحمّمد ابن احلنفية...)4(.

السالم، ال  العّباس عليه  لذكر مصيبة  املحّرم  السابع من  يوم  وقد خّصص اخلطباء 

)1( املصدر نفسه/ 307 عن )منتخب الطرحيي/ 312 املجلس التاسع من اجلزء الثاين(.
)2( املصدر نفسه/ 307 عن )رشح الثار/ 30(، البحار 45/ 375.

)3( املصدر نفسه ص307 عن )البحار 45/ 42(.
)4( ناسخ التواريخ 2/ 431 432.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

220

الستشهاده يف ذلك اليوم، وإّنام بسبب تضييق احلصار عىل احلسني وأهل بيته؛ إذ ورد 
كتاب من ابن زياد إىل ابن سعد يوم السادس من املحّرم يأمره بذلك، فذكر أصحاب 
األخبار واملقاتل قالوا: وورد كتاب ابن زياد عىل عمر بن سعد: أن امنع احلسني وأصحابه 

املاء، فال يذوقوا منه ُحْسَوًة، كام فعلوا بالّتقّي عثامن بن عّفان. 
فلاّم ورد عىل عمر بن سعد ذلك أمر عمرو بن احلّجاج أْن يسري يف مخسامئة راكب، 
َفَينِيخ عىل الرشيعة، وحيولوا بني احلسني وأصحابه، وبني املاء، وذلك قبل مقتله بثالثة 

أّيام، فمكث أصحاب احلسني َعطاشى.
ه من  قالوا: ومّلا اشتّد باحلسني وأصحابه العطش أمر أخاه العّباس بن عيلٍّ وكانت ُأمُّ
بني عامر بن َصْعصعة أن يميض يف ثالثني فارسًا وعرشين راجاًل، مع كلِّ رجل قربة 

حّتى يأتوا املاء، فيحاربوا من حال بينهم وبينه.
فمنعهم  الرشيعة،  من  دنوا  حّتى  هالل  بن  نافع  وأمامهم  املاء  نحو  العّباس  فمىض 
عمرو بن احلّجاج، فجالدهم العّباس عىل الرشيعة بمن معه حّتى أزالوهم عنها، واقتحم 
رجال احلسني املاء، فمألوا ِقَرهَبم، ووقف العّباس يف أصحابه يذبُّون عنهم حّتى أوصلوا 

املاء إىل عسكر احلسني)1(.

1. القا�سم بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهم ال�سالم

ه ُأمُّ ولد، وقيل: إّنه ُقتَِل بني يدي احلسني عليه السالم)2(. ذكره الدربندي، قال: القاسم وُأمُّ

)1( األخبار الطوال/ 255، تاريخ اأُلمم وامللوك 3/ 458، الكامل يف التاريخ 3/ 507 508، مقتل احلسني 
البن أعثم الكويف/ 109، مقتل احلسني للسّيد حمّمد التقي آل بحر العلوم/ 328 اهلامش، مقتل احلسني 

للسّيد عبد الرّزاق املقّرم/ 109 110.
)2( أرسار الشهادة للفاضل الدربندي 2/ 393 اهلامش عن اإلسفراييني يف )نور العني يف مشهد احلسني(، 

العّباس بن عيلٍّ للقريش/ 26 يف ط1 و/ 28 يف ط2.
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وذكره املقّرم عن بحار األنوار، قال: نعم خاطبه جابر األنصاري يف زيارة األربعني 
هبا، قال: )السالم عليك يا أبا القاسم، السالم عليك يا عّباس بن عيل(.

ومّلا كان هذا الصحايب الكبري قد ترّبى يف بيت النبّوة واإلمامة ويعلم بالسبب املوجب، 
فهو أدرى بام يقول)1(.

وذكره السّيد أمحد شكر احلسيني)2(.

أّما الشيخ عبد الواحد املظّفر فقد ذكره وأخاه حمّمدًا يف الشهداء مع عّمهام احلسني 
عليه السالم، قال: مها ولدا العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم، وال َعِقَب هلام، استشهدا مع 
عّمهام احلسني عليه السالم بطّف كربالء، أّما حمّمد وحده فقد نصَّ عليه الثقة الثبت حمّمد 
بن شهر آشوب يف املناقب يف شهداء الطّف، وقال: ُقتَِل مع أبيه العّباس عليه السالم، 
وتبعه الفاضل املجليس رمحه اهلل يف البحار، والدربندي يف أرسار الشهادة، وماّل عبد اهللّ 

يف مقتل العوامل.

إسحاق  أبو  مبارزين  حماربني  ُقتال  وأّنام  القاسم،  أخيه  وشهادة  شهادته  عىل  ونّص 
اإلسفرائيني الشافعي من أهل السنّة، والنّسابُة صاحب )مطلوب كلِّ طالب( املطبوع يف 

إيران فاريس، والقائني يف الكربيت األمحر فاريس أيضًا)3(.

وذكره أيضًا الشيخ باقر رشيف القريش)4(.

)1( العّباس/ 138 139 عن )بحار األنوار 98/ 330(.
)2( قمر بني هاشم/ 33.

)3( موسوعة بطل العلقمي 3/ 371 372.
.26 / )4( العّباس بن عيلٍّ
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2. حمّمد بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهم ال�سالم

ذكره ابن شهر آشوب يف املناقب، وعّده من الشهداء يف الطف لعام )61هـ()1(.

وعنه قاله املامقاين)2(.

وذكره أيضًا السّيد عيلُّ ابن السّيد حسن األعرجي)3(.

وذكره توفيق أبو علم، وعّده من املستشهدين بني يدي احلسني عليه السالم)4(.

وذكره الشيخ عبد الواحد املظّفر كام مّر يف شهادته وأخيه القاسم َوَلَدْي العّباس بن 
َب بالعمود، وسقط  ، ثّم ذكر ملّخص شهادهتام، قال: إّن العّباس عليه السالم مّلا رُضِ عيلٍّ
عىل امُلسنّاة، وأّن احلسني عليه السالم مشى إليه، ورآه بتلك احلالة، وإّنه بعد رجوعه منه 
جعل ينادي: واغوثاه بك يا اهللّ، واقّلة نارصاه، فخرج إليه من اخليمة حمّمد بن العّباس 
عليه  احلسني  وأجاهبام  يديك،  بني  نحن  موالنا،  يا  لّبيك  يناديان:  العّباس  بن  والقاسم 
السالم بشهادة أبيكام الكفاية، فقاال: ال واهللّ يا عاّمه، وبعد وداع عّمهام خرجا إىل امليدان، 

ثّم ذكرا أّنام َقتال عددًا كثريًا من األعداء، وثلام من جيش أهل الكوفة ثلاًم كبرية....

ثّم قال املظّفر: أّما أبو إسحاق فذكر يف نور العني)5( أّنه بعد نداء احلسني عليه السالم 
واستغاثته وطلبه املساعدة عند فقد األنصار وبعد شهادة العّباس عليه السالم، خرج إليه 
من اخليمة غالمان: أحدمها حمّمد بن العّباس، والثاين أخوه القاسم، ومها يقوالن: لّبيك 

)1( مناقب آل أيب طالب 4/ 1016.
)2( تنقيح املقال 3/ 365.

)3( الشجرة البهّية يف أنساب السادة األعرجية )مشّجر العّباس(.
)4( أهل البيت/ 492.

)5( موسوعة بطل العلقمي 3/ 372 عن )نور العني/ 20(.
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يا موالنا، نحن بني يديك، فقال: كفاكام َقْتُل والدكام، فقاال: ال واهللّ يا عاّمه، بل أنفسنا 
لك الفداء، فأذن لنا بالرباز، وساق ِقّصة شهادهتام، وفيها الكمّية التي قتالها من اجليش 

الكويف.

األلفاظ،  أحِك  ومل  بمعناه،  ونقلته  العلم،  أهل  الثالثة  هؤالء  نقله  ما  هذا  قال: 
فلرياجعها من أرادها)1(.

3. عبد الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهم ال�سالم

ذكره األُستاذ توفيق أبو علم فيمن استشهد يف كربالء مع اإلمام احلسني عليه السالم، 
، ومنهم: أبو  أْن يستشهد يف كربالء كلُّ كبري وصغري من أبناء اإلمام عيلٍّ قال: وقّدر اهللّ 
 ، ، والعّباس بن عيلٍّ ، وعبد اهللّ بن عيلٍّ ، وحمّمد األصغر ابن عيلٍّ ، وعمر بن عيلٍّ بكر بن عيلٍّ
، وعبد اهللّ األصغر، وجعفر بن  ، وعبد اهللّ بن العّباس بن عيلٍّ وحمّمد بن العّباس بن عيلٍّ
. ومن أوالد اإلمام احلسن ريض اهلل عنه: القاسم بن احلسن، وأبو  ، وعثامن بن عيلٍّ عيلٍّ
بكر، وعبد اهللّ، وبرش. ومن أوالد اإلمام احلسني عليه السالم عيلُّ بن احلسني األكرب، وعبد 
اهللّ الرضيع، وإبراهيم، وغريهم من أوالد عبد اهللّ بن جعفر وأوالد عقيل بن أيب طالب 
اَقة الباهيل: وغريهم من أنصار اإلمام احلسني الذين بلغ عددهم 139، ويف ذلك يقول رُسَ

ٍة وعــويــِل ــُن جــــودي بِــــَعــــْرَ ــ ــرســوِلع ال آَل  َنـــَدْبـــِت  ــا  م واْنــــُديب 

لعقيِل)2(ســبــعــٌة مــنــهــُم لِـــُصـــْلـــِب عــيٍّ ــعــٌة  وســب ــدوا  ــيـ ُأبـ ــد  ق

)1( موسوعة بطل العلقمي 3/ 371 372 عن )حمّمد بن شهر آشوب يف املناقب، واملجليس يف بحار األنوار، 
والدربندي يف أرسار الشهادة، وماّل عبد اهللّ يف مقتل العوامل، وأبو إسحاق اإلسفرائيني الشافعي، والنّسابة 

صاحب مطلوب كلِّ طالب، والقائني يف الكربيت األمحر(.
)2( أهل البيت/ 492.
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ويف مصادر ُأخرى أّنه مل يكن من الشهداء.

األنساب  كتب  بعض  يف  مذكور  )ُمَكرّبًا(  اهللّ  وعبد  قال:  املظّفر،  الشيخ  ذكره  فقد 
املخطوطة، ويف رياض اجلنان: إّن عبد اهللّ بن العّباس بن عيلٍّ كان طفاًل يف الطف، وُأخذ 

مع السبايا)1(.

وذكره أيضًا املظّفر عن السّيد حّسون الرباقي النجفي يف النفحة العنربية خمطوطة: يف 
بحر األنساب: أوالد العّباس املعقبني: عبد اهللّ، وعبيد اهللّ، والفضل. وذكر يف حدائق 

األلباب أوالد العّباس املعقبني؛ احلسن، وعبداهللّ، وكذا يف سبائك الذهب، انتهى.

فت عند  ثّم قال: أّما نسخة بحر األنساب املطبوعة فليس فيها ما ذكر الرباقي، ولعّلها ُحرِّ
الطبع من أصل النسخة املخطوطة التي عند الرباقي رمحه اهلل، فإيّن أعتمد عىل ما نقله)2(.

4. اإبراهيم بن حمّمد العّبا�سي العلوي:

ذكره اإلصفهاين فيمن ُقتَِل أّيام املعتّز العّبايس اهلاشمي، قال:

وُقتَِل إبراهيم بن حمّمد بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبد اهللّ)3( بن العّباس بن 

ه ُأمُّ ولد، قتله طاهر بن عبد اهللّ يف وقعة كانت بينه وبني الكوكبي بقزوين)4(. ، وُأمُّ عيلٍّ

قال العمري: وكان إبراهيم بن حمّمد اللحياين بقزوين، قتله وابنَه عبَد اهللّ الطاهريُة 

)1( موسوعة بطل العلقمي 3/ 368 369 عن رياض اجلنان/ 368.
)2( املصدر نفسه 3/ 369، 373.

)3( املشهور عبيد اهللّ.
بالري  أعقبا  ابنان  وله  قال:   ،171 الفخري/   ،242 األنساب/  يف  املجدي   ،434 الطالبيني/  مقاتل   )4(

وطربستان.
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بقزوين أّيام ابن)1( املعتّز، وله ذيل مل َيُطل)2(.

قال السّيد عبد الرّزاق كّمونة: ُقتَِل هبا [قزوين] إبراهيُم بن حمّمد بن عبد اهللّ بن عبيد 

اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم، 

أطراه أبو الفرج يف املقاتل، وأبو احلسن العمري يف املجدي، وأبو نرص البخاري يف رسِّ 

األنساب، أّنه خرج مع الكوكبي احلسني بن أمحد بن حمّمد بن إسامعيل بن حمّمد األرقط 

بن عبد اهللّ الباهر بن عيلٍّ زين العابدين عليه السالم، فغلبا عىل قزوين وأهبروزنجان، 

فخرج إليهام طاهر بن عبد اهللّ بن طاهر بن احلسني أّيام ابن املعتّز، فقتل إبراهيَم بموضع 

من قزوين، يقال له: سنجاس، وانزم احلسني بن أمحد إىل طربستان، فقتله احلسُن بن 

زيد الداعي)3(.

وذكره الشيخ املظّفر، قال: قتله طاهر بن عبد اهللّ اخلزاعي، وساق ما ذكره أبو الفرج 

األصفهاين يف املقاتل، ثّم قال:

ويف رسالة السّيد مهدي القزويني التي نقلها السّيد حّسون الرباقي يف النفحة العنربية: 

إبراهيم بن حمّمد بن عبداهللّ ]بن عبيد اهللّ بن احلسن[ بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن أمري 

املؤمنني، ُقتَِل بسنجاس موضع من قزوين)4(.

ويف ذكر أهّم أحداث أهبر قال حسن األمني: قام العلويون يف أهبر بعدد من الثورات، 

)1( زائدة يف املحل.
)2( املجدي يف األنساب/ 242.

)3( مشاهد العرتة الطاهرة/ 158 159.
)4( موسوعة بطل العلقمي 3/ 388 389.
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كان بعضها ناجحًا، وحكموا أهبر لفرتات قصرية، منها ثورة احلسني الكوكبي ابن أمحد 

الرخ العلوي الذي ثار يف أّيام املستعني العّبايس )248-252هجرية( يف أهبر وقزوين، 

أيب  ابن  اهللّ  عبيد  بن  احلسن  بن  اهللّ  عبيد  بن  اهللّ  عبد  بن  حمّمد  بن  إبراهيم  إليه  وانضّم 

العّبايس جيشًا  ثّم أرسل احلاكم  السالم،  العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم  الفضل 

كبريًا إىل أهبر وقزوين، وقتل إبراهيَم بن حمّمد يف قزوين بعد حروب دامية مع العّباسيني، 

والتجأ احلسني الكوكبي إىل جبال شامل أهبر، والتحق بالداعي احلسن بن زيد يف جرجان 

حّتى تويّف هبا)1(.

وقال البيهقي: إبراهيم بن حمّمد بن عبد اهللّ، من أوالد العّباس بن عيلٍّ عليه السالم، 

ه ُأمُّ ولد، قتله طاهر بن عبد اهللّ يف املصاف، وقتل بقزوين، وقربه هبا يف بقعة الكوكبي،  ُأمُّ

وصىّل عليه اجلعفري بقزوين، وكان يوم ُقتَِل ابن ثالث وأربعني سنة)2(.

وذكـره السـّيد اجلـاليل عـن أيب الفـرج األصفهـاين)3(. كذلـك السـّيد فتحـي عبـد 

ـه ُأمُّ ولد، قتـل يف ربيع  القـادر احلسـيني)4( قـال: أّمـا إبراهيـم بن حمّمـد اللحيـاين، فُأمُّ

األّول عـام 251هـ.

)1( دائرة املعارف 2/ 99 عن )رساج األنساب/ 95( تقيق السّيد مهدي الرجائي.
)2( لباب األنساب 1/ 417.

وناية  األنساب  )هتذيب  عن   354 يف/  أيضًا  وذكره   ،)434 الطالبيني/  )مقاتل  عن   321 العّباس/   )3(
األعقاب/ 283(.

)4( موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161، ويف الكواكب املرشقة 1/ 604 606 أسهب السّيد الرجائي 
يف ذكر الكوكبي عن )مقاتل الطالبيني/ 455، تاريخ الطربي 11/ 155، مروج الذهب 4/ 69، لباب 
األنساب 1/ 419 و 2/ 443، الكامل يف التاريخ 4/ 385 386، 397، الوايف بالوفّيات 12/ 320 

321 برقم: 298(، چهره درخشان 2/ 169 171.
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5. طاهر بن حمّمد بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد:

ذكره املظّفر، قال: البطل الشجاع الناهض يف بعض البالد اإليرانية، واملتغّلب عليها، 

واملقتول بالبرصة عىل يد الناجم صاحب الزنج.

ه غياثية)1(. قال العميدي: طاهر بن حمّمد بن القاسم، ُأمُّ

)وُغِلَب  بفارس،  خرج  الذي  القاسم  بن  حمّمد  بن  وطاهر  البخاري:  نرص  أبو  قال 

عليها(، قتله الناجم بالبرصة)2(.

وقد ذكر أبو فرج األصفهاين والسّيد عبد الرّزاق كّمونة ِقّصة مقتله قاال:

خرج بالكوفة يف أّيام املهتدي عيلِّ بن زيد بن احلسني بن عيسى بن زيد بن عيلِّ بن 

ه بنت القاسم بن عقيل بن حمّمد بن عبد اهللّ بن حمّمد  احلسني بن عيلِّ بن أيب طالب، وُأمُّ

بن عقيل بن أيب طالب.

وبايعه نفر، فوّجه إليه املهتدي الشاه ابن امليكال)3( يف عسكر ضخم، وكان مع عيلِّ 

بن زيد زهاُء مئتي فارس نازلني يف ناحية من سواد الكوفة، فقال هلم عيلُّ بن زيد: اثبتوا 

وانظروا ما أصنع، وانتىض سيفه، ثّم قنع فرسه، ومحل يف وسطهم يرضهبم شامالً ويمينًا، 

فأفرجوا له، ثّم محل من خلفهم، فأفرجوا له حّتى عاد ومحل عليهم ثانية وثالثة، ثّم محل 

الناجم  أصحابه معه، فهزم أصحاب الشاه ابن امليكال، ثّم توّجه عيلُّ بن زيد إىل نجم 

)1( موسوعة بطل العلمقي 3/ 396 عن )بحر األنساب/ 228(.
)2( رّس السلسلة العلوية/ 95.

)3( يف مشاهد العرتة الطاهرة )امليكال(، ويف مقاتل الطالبيني )املكيال(.
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إىل البرصة، ومعه مجاعة من الطالبيني، منهم: طاهر)1( بن حمّمد بن القاسم بن محزة بن 
احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني، وطاهر بن أمحد بن أمحد بن القاسم بن 
حمّمد بن القاسم بن احلسن بن يزيد بن احلسن ابن أمري املؤمنني، فلاّم تبنّي عيلُّ بن زيد 
أمره، ودعوته وما هو عليه، وكان يستميل قّواده، ويدعوهم إىل نفسه، فبلغ الناجَم ذلك، 
فدعا به واالثنني اآلخرين، ومها: طاهر بن حمّمد، وطاهر بن أمحد، فرضب أعناقهم صربًا 

يف أّيام املعتمد)2(.

وقال املسعودي: يف سنة مخس ومائتني ظهر بالكوفة عيلُّ بن زيد وعيسى بن جعفر 
العلوي، فرّسح إليهام املعتزُّ سعيَد بن صالح املعروف باحلاجب يف جيش عظيم، فانزم 

الطالبيان؛ لتفّرق أصحاهبام عنهام.

وقتل هبا طاهر بن حمّمد بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن 
أمري املؤمنني)3(.

٦. حمّمد بن عبد الّل العّبا�سي العلوي:

ذكره أبو فرج األصفهاين فيمن قتل أّيام املعتضد العّبايس اهلاشمي، قال: وحمّمد بن 

العرتة  ومشاهد  العميدي  عن   366  /3 العلقمي  بطل  موسوعة  منها:  مصادر،  بعّدة  طاهر  اسم  ورد   )1(
الطاهرة لعبد الرّزاق كّمونة/ 32، يف حني أسقطه أبو الفرج األصفهاين يف املقاتل، قال: ونجم الناجم 
بالبرصة. فخرج إليه عيلُّ بن زيد ومعه مجاعة من الطالبيني، منهم: حمّمد بن القاسم بن محزة بن احلسن بن 
ه لبابة بنت حمّمد بن إبراهيم بن احلسن بن عبيد اهللّ. ويبدو  عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب. وُأمُّ
ذلك وقع سهوًا من النّساخ. ثّم قال األصفهاين: وهذا ممّا جرى يف أّيام املعتمد إالَّ أّن خروجه كان يف أّيام 

املهتدي فذكرناه فيها، انتهى )مقاتل الطالبيني/ 436(.
)2( هذا يف مقاتل الطالبيني/ 435 436، مشاهد العرتة الطاهرة/ 31 32، موسوعة بطل العلقمي 3/ 396 397.

)3( مروج الذهب للمسعودي 4/ 94، مشاهد العرتة الطاهرة/ 32.
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عبد اهللّ بن حمّمد بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب 
طالب. كان ُأِخَذ يف أّيام عيلِّ بن حمّمد صاحب البرصة، فُحبَِس ومات يف حكومة املعتضد 

يف حبسه)1(.

وكذا قال املظّفر وأضاف: كان من شجعان العلويني، ومن السادات األجاّلء)2(.

وقال البيهقي: حمّمد بن عبد اهللّ بن حمّمد بن القاسم بن محزة بن [احلسن] بن عبيد اهللّ 
بن العّباس، ُحبَِس بالبرصة، ومات فيه)3(.

7. حمّمد بن عبيد الّل العّبا�سي العلوي:

هو أبو جعفر حمّمد بن عبيد اهللّ بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ أمري احلرمني ابن احلسن بن 
عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

وقيل: أبو جعفر حمّمد بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب 
طالب عليهم السالم واألّول أصّح.

وقد ذكره خلخايل يف كتابه الفاريس )چهره درخشان(، قال:

هو السّيد حمّمد بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ بن 
أيب طالب عليهم السالم)4(.

)1( مقاتل الطالبيني/ 445، العّباس للجاليل/ 330.
)2( موسوعة بطل العلقمي 3/ 397.

)3( لباب األنساب 1/ 429.
)4( عيل رّباين خلخايل 2/ 135، وقد ذكره يف توابع مدينة اقليد، وهذا اشتباه منه؛ إذ هو الشهيد )املقبور( يف 

موضع )البال( بالقرب من قرية اهلجر يف اليمن.
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قال أبو نرص البخاري: وولد عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلٍّ عليه 
السالم سبعة بنني أعقبوا مجيعًا، وهم: عبد اهللّ، واحلسن، وحمّمد األصغر، وحمّمد األكرب، 

، وجعفر، واحلسني. وعيلٌّ

ثّم قال: أوالد حمّمد بن عبيد اهللّ األكرب ليسوا مثل أوالد حمّمد بن عبيد اهللّ األصغر يف 
صّحة النسب)1(.

ذكره زبارة احلسني يف تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عرش اهلجري، فبعد أْن 
الكم،  وسادة  املنجر،  وسادة  مصنعة،  وسادة  املأخذ،  وسادة  املطاع،  بيت  السادة  ذكر 
وبعض السادة يف مسور املنتاب يف قيس ويف الشاهل، قال: ينتهي نسبهم مجيعًا إىل أيب 
جعفر حمّمد بن عبيد اهللّ، وهو الشهيد يف أّيام اإلمام اهلادي، واملقبور بموضع يقال له: 

البال بالقرب من قرية اهلجر)2(.

وجـاء يف األغصـان: الشـهيد باليمـن حمّمـد بن عبـد اهللّ بـن عبيد اهللّ بن احلسـن بن 
عبيـد اهللّ بـن العّبـاس األكـرب ابن اإلمـام عـيلٍّ عليه السـالم، هـو أّول من لّبـى الدعوة 
]دعـوة اإلمـام اهلـادي إىل احلـّق حييى بن احلسـني بن القاسـم[، وخـرج معه مـن الُفْرع 
بـوادي الـرس إىل صعدة، وكان مـن كبار قاداتـه يف اليمن، والّه اإلمام اهلـادي عىل بني 
احلـارث، فغـدروا بـه، وقتلـوه مـع أصحابـه، وكانوا قّلـة، فقاتلـوا قتال األبطـال حّتى 
ماتـوا شـهداء مجيعًا سـنة )296هــ(. رمحهـم اهللّ مجيعـًا، وَعِقُبـُه باليمـن، ومنهم: بيت 

املطاع، وبيـت املأخـذي، وغريهم)3(.

)1( رّس السلسلة العلوية/ 93.
)2( نيل الوطر 2/ 272، موسوعة بطل العلقمي 3/ 391. وفيه: )البالد(.

)3( )كتاب املشّجرات(/ 352، وفيه ]عبد اهللّ[ بن عبيد اهللّ زيادة عىل ما ذكره املظّفر.
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ومجيع السادة بيت املطاع الذين بمدينة صنعاء، وسادة املأخذ ببالد عمران، وسادة 
مصنعة ريشان يف بالد حضور صنعاء، وسادة املنجر يف خبان، ينتهي نسبهم مجيعًا إىل أيب 

جعفر حمّمد بن عبيد اهللّ هذا.

واهلادي هذا كان من أئّمة الزيدية باليمن، وهو حييى بن احلسني بن القاسم، يف القرن الرابع 
اهلجري، خرج إىل اليمن سنة )380هـ(، وتويّف هبا مسمومًا سنة )397هـ(، قاله الواسعي يف 

فرجة املهموم واحلزن يف تاريخ اليمن، وذكر أّنه كان معارصًا للمعتضد العّبايس)1(.

8. عليُّ بن حمّمد بن عبيد الّل العّبا�سي العلوي:

قال زبارة احلسني بعد أْن تكّلم عن أبيه املاّر ذكره: وأّما السّيد عيلُّ بن أيب جعفر حمّمد 
بن عبيد اهللّ فقربه يف َخْيَوان بعد أن استشهد يف نجران مع اإلمام اهلادي إىل احلّق حييى 
بن احلسني بن القاسم، ويف هذا السّيد الشهيد عيلِّ بن أيب جعفر حمّمد بن عبيد اهللّ يقول 

اإلمام اهلادي عليه السالم

ــَواَن َحــــَوى َمـــاِجـــدًا ــيـ ــَخـ ــايِسَقــــْرٌ بِـ ــ ــبَّ ــ ُمـــنْـــَتـــَخـــَب اآلَبـــــــــاِء َع

َجـــْعـــَفـــر أيب  ــن  ــ ْبـ َعــــــيِّ  ايسَقـــــــْرُ  ــرَّ ــ ــْن َهـــاِشـــٍم َكـــاجَلـــَبـــل ال ــ ِم

اَرًة ــوَّ ــ ــ ــَة َخ ــنَ ــْع ــطَّ ــُن ال ــع ــْط ــْن َي ــ ــاِسَم ــ ـ ــسَّ ــ ــُة َجـ ــ ــنَـ ــ ــْعـ ــ ــا َطـ ــ ــأّنـ ــ كـ

وذكره صاحب األغصان، قال: عيلُّ بن حمّمد بن عبيد اهللّ رمحه اهلل هو العاّلمة املؤّرخ 
صاحب سرية اإلمام اهلادي، خرج إىل اليمن بعد والده، ومنه استقى سرية اإلمام اهلادي 

)1( موسوعة بطل العلقمي 3/ 391 392، چهره درخشان 5/ 264، األغصان ملشّجرات أنساب عدنان 
وقحطان/ 350، 352، وفيه: حمّمد بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس األكرب ابن 

، نيل الوطر 2/ 272، طرفة األصحاب يف معرفة األنساب/ 104. اإلمام عيلٍّ
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من خروجه من الُفْرع حّتى وصوله صعدة، كام استقى ذلك من العاّلمة احلّجة حمّمد بن 
سليامن الكويف، والسرية اآلن مطبوعة بحمد اهللّ، وكان املؤّرخ عيلُّ بن حمّمد من كبار قادة 
اإلمام اهلادي، ويف بني احلارث ُأصيب يف إحدى املعارك، فنقل إىل َخْيَوان، وفيها مات 
شهيدًا، وقربه يف َخْيَوان، ومّلا زاره اإلمام اهلادي عليه السالم أنشد قوله: وذكر القصيدة)1(.

وذكره السّيد اجلاليل، قال: نقل ابن زبارة يف )خالصة املتون )2 / 8 59( عن )تاريخ 
وإباحة  الرشيعة  حمّرمات  تليل  يف  الفضل  ابن  انمك  قوله:  الشافعي(  اجلندي  البهاء 
حمظوراهتا... ومّلا بلغ اهلادَي إىل احلّق حييى بن احلسني ذلك، بعث عيلَّ بن حمّمد بن عبيد 
اهللّ العّبايس يف مجاعة من أصحابه نحو صنعاء وساروا، فدخلوا صنعاء يف التاسع عرش 

من رجب سنة سبع وتسعني ومائتني للهجرة، وأخرجوا عامل القرامطة منها.

ولعيلٍّ هذا كتاب )سرية اهلادي( نقل عنه زبارة يف )خالصة املتون )ج2 ص58 و59 
و60(، وقال: رثى عيلٌّ هذا أباه حمّمد بن عبيد اهللّ، عامَل اهلادي بقصيدة طويلة، منها:

تناما أْن  ُمــقــلــتــي  ــزُن  ــ احلـ ــَع  ــن سجامام جفون  مــن  الــدمــع  وذرى 

)مطلع  بكتاب  العلوي،  العّبايس  اهللّ  عبيد  بن  حمّمد  بن  عيلِّ  السّيد  ترمجة  ذكر  ثّم 
البدور، أليب الرجال( والعلويون، باملأخذ والضلع، وبني عفيف واحليفة حيفة ثال من 

ذّرية العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

أقـول: ترمجـه يف مطلـع البـدور )322/3 - 323(، رقـم )923( وقـال: الرشيف 
العـامل الرئيـس مجـال اإلسـالم، ثـّم ذكـر نسـبه كـام أثبـت قبـُل، وقـال عـن بعـض 
املؤّرخـني: كان اهلـادي إىل احلـق اسـتخلفه عـىل القضـاء بنجـران، واسـتخلفه النارص 

)1( )كتاب املشّجرات(/ 354.
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للحـّق عـىل عـرق؛ وهي مدينـة الدعـام وبنيـه، وهبـا مملكتـه ومملكـة أوالده، قريبة من 
جـوف أرحـب، وتسـّمى اليـوم بسـوق دعام.

وقال: والسّيد عيلُّ بن أيب جعفر املدفون بخيوان الذي ُأصيب بنجران، ومُحل وقد 
، وقال فيه اهلادي عليه السالم: اْرُتثَّ

ــَواَن َحــــَوى َمـــاِجـــدًا ــْيـ ــَخـ ــايِسَقــــْرٌ بِـ ــ ــبَّ ــ ُمـــنْـــَتـــَخـــَب اآلَبـــــــــاِء َع

قال يف مطلع البدور )3 / 324( لعّله غري هذا، ألّنه ذكر يف ترمجة هذا أّنه توىّل للنارص 
)1(، انتهى. احلقِّ

9. ال�سّيد حمّمد بن اأحمد املطاع ال�سنعاين:

ذكره زبارة اليمني الصنعاين يف نيل الوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث 
عرش، قال: حمّمد بن أمحد بن عيلِّ بن حسني بن حمّمد، املطاع، الصنعاين، العلوي العّبايس، 
ينتهي نسبه إىل السّيد املطاع بن زيد بن القاسم بن املطاع بن إبراهيم بن إسامعيل ابن أيب 
جعفر حمّمد بن عبيد اهللّ بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ 

بن أيب طالب.

وذكر مولده سنة 1234ه ، وكان سّيدًا فاضاًل، عاملًا عاماًل.

وترمجه السّيد املؤّرخ حمّمد بن إسامعيل الكبس، وقد أثنى عليه كثريًا.

أمحد  بن  حمّمد  السّيد  وكان  1289هـ،  سنة  يف  )صنعاء(  إىل  األتراك  وصول  وبعد 
حبسه  ثّم  )صنعاء(،  جهات  من  إليها  وما  )الرس(  وبالد  )سنجان(  بالد  عىل  حاكاًم 
الباشا مصطفى عاصم يف ذي القعدة سنة 1294هـ بقرص )صنعاء(، وأرسله مع غريه 

)1( العّباس/ 318 320 عن )خالصة املتون 2/ 8 59، 2/ 237 ومطلع البدور 3/ 323 324(.
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سنة  يف  سعيدًا  شهيدًا  هبا  تويّف  حّتى  باحلديدة  يزل  ومل  )احلديدة(،  بندر  إىل  العلامء  من 
1296هـ)1(.

10. اأحمد بن اأحمد بن حمّمد بن اإ�سماعيل املطاع العّبا�سي العلوي:

البلدان والقبائل اليمنية(، قال: وهو شاعر وأديب ومؤّرخ،  ذكره صاحب )معجم 
توىّل رئاسة ترير جمّلة )احلكمة اليامنية( بعد وفاة أمحد بن عبد الوهاب الوريث، وكان 
من املشاركني يف الثورة الدستورية عام )1948م( ثّم كان أحد شهدائها، صدر له كتاب 

يف تاريخ اليمن بتحقيق األُستاذ عبد اهللّ احِلبيش.

القضية  يف  العاملني  من  وكان  قال:  املطاع،  حمّمد  بن  أمحد  بن  حمّمد  شقيقه  ذكر  ثّم 
الوطنية، وقد توىّل بعد ثورة سبتمرب عددًا من األعامل الدبلوماسية، كان آخرها سفريًا 

مفّوضًا يف السعودية)2(.

11. عقيل من ولد عليِّ بن عبيد الّل العّبا�سي العلوي:

اليمن واملهجم  ينزلون صعدة  أّما عيلُّ بن عبيد اهللّ فأوالده  البخاري:  أبو نرص  قال 
بن  اهللّ  بن عبيد  بن احلسن  اهللّ  بن عبيد  فارس من ولد عيلِّ  بفسا  البالد، وقال:  وتلك 
العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم قدر ثالثامئة رجل... وكان منهم عقيل املقتول ريض اهلل 

عنه، والّه عضد الدولة ثّم قتله)3(.

)1( نيل الوطر 2/ 271 272. وقد ذكرناه يف مطلب )املحّدثون من العّباسيني العلويني( فراجعه.
)2( إبراهيم أمحد املقحفي 2/ 1554 1555.

)3( رّس السلسلة العلوية/ 94، ويمكن معرفة سلسلة نسبه من خالل ما ذكره البخاري يف معرض حديثه عن 
أبناء عيلِّ بن عبيد اهللّ بن احلسن، حيث قال: منهم زيد بن عيلِّ بن حمّمد بن احلسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ 
بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم، وكان منهم عقيل املقتول )ريض اهللّ عنه(، والّه 
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12. عليُّ بن اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

هـو شـاه سـّيد عيّل بـن إبراهيـم َجْرَدَقة بن احلسـن بن عبيـد اهللّ بن العّبـاس بن عيلِّ 
بـن أيب طالب.

ه  ُأمُّ هاشم،  بني  أجواد  أحد  وهو  )264هـ(،  سنة  املقّدسة  )قم(  يف  مسمومًا  مات 
سعدى بنت عبد العزيز بن عّباس بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي)1(.

13. حمّمد بن احل�سن العّبا�سي العلوي:

هو حمّمد بن احلسن بن إبراهيم َجْرَدَقة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس.

ذكره العمري، قال: وأّما احلسن بن إبراهيم َجْرَدَقة فأولد عليًا )درج(، وحمّمدًا قتله 
بنو احلسن)2(.

14. حمّمد بن حمزة العّبا�سي العلوي:

ذكره األصفهاين فيمن ُقتَِل أّيام املكتفي العّبايس اهلاشمي، قال:

وحمّمد بن محزة بن عبيد)3( اهللّ بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ 
بن أيب طالب، قتله حمّمد بن ُطغج)4( يف بستان له ريض اهلل عنه.

عضد الدولة ثّم قتله، ومنهم الزاهد بنيشابور اليوم احلسن بن عيلِّ بن حمّمد، وبذلك يكون نسبه هكذا: 
عقيل بن عيلِّ بن حمّمد بن احلسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلٍّ عليهام 

السالم، موسوعة بطل العلقمي 3/ 392.
)1( چهره درخشان 5/ 263.

)2( املجدي يف األنساب/ 233، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 158، العّباس للجاليل/ 344.
)3( يف املجدي/ 238 )عبد اهللّ(.

)4( قد اخُتلف يف ضبط )طغج(، فقد ضبطها صاحب تاج العروس )ُطْغج( بسكون الغني 3/ 426، ومّرًة 
ُأخرى )ُطُغج( 12/ 115.
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هاشم،  بني  رجاالت  من  محزة  بن  حمّمد  كان  قال:  املسّيب،  حمّمد  بن  أمحد  حّدثني 
وكان إذا ذكر ابن طغج ال يؤّمره ويثلبه، ويستطيل عليه إذا حرض جملسه، فاحتال ابن 
طغج عىل غالم لبعض الرّجالة، فسرته ثّم أعلم صاحبه أّنه يف دار حمّمد بن محزة، وغّراه 
به فاستغوى مجاعة من الرّجالة، فكبسوه وهو يف بستان، فقّطعوه بالسكاكني، وبقي عاّمة 
أْن  إليه، فيرضبونه بسيوفهم؛ هيبًة له وخوفًا  البستان، وهم يرتّددون  يومه مطروحًا يف 

يكون حّيًا، أو به رمق، فيلحقهم ما يكرهون ريض اهلل عنهم)1(، انتهى.
عليهام  عيلٍّ  بن  عّباس  أوالد  من  اهللّ،  عبيد  بن  محزة  بن  حمّمد  األنساب:  لباب  ويف 
السالم، قتله طغج يف بستان له وقّطعه بالسّكني، وما دفن بحيث ما يعرف قربه، وقتل 

وهو ابن إحدى وعرشين سنة)2(.
وقال صاحب اجلمهرة: أبو الطيِّب حمّمد بن محزة بن عبيد اهللّ بن العّباس، حاله قد 
جلَّت باألُردن، وَكُثَر ماله وضياعه، وكان يسكن مدينة طربية، فَكاَسُه)3( ُطْغُج)4( أّيام 

القرامطة، فقتله يف ُبستانه، وكان اهّتم بامليل إىل القرمطي)5(.
ه حسينية، وكان جلياًل، فمن ولده الرشيُف النبيُه  قال العمري: وُولَِد محزة بطربية، ُأمُّ
يف  ووجدت  الشاعر،  اهللّ  عبد  بن  محزة  بن  حمّمد  اسمه  الطرباين،  ابن  حمّمد  الطّيب  أبو 

تعليق أيب الغنائم احلسني رمحه اهلل:

قال يل ابن خّداع أبو القاسم النّسابة رمحه اهلل، كان أبو الطّيب حمّمد بن محزة بن عبد 

)1( مقاتل الطالبيني/ 448، العّباس للجاليل/ 329 330.
)2( البيهقي 1/ 430.

)3( قال )مح(: كاسه: رصعه، وأخذ برأسه، فنََصاه إىل األرض.
)4( قال )مح(: طغج بن ُجّف الفرغاين.

)5( مجهرة أنساب العرب/ 67.
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املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب  ابن أمري  العّباس  العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن  اهللّ بن 
ه زينب بنت إبراهيم بن حمّمد بن أيب الكرام اجلعفري بطربية، وكان  عليهام السالم، وُأمُّ
من أكمل الناس مروءة وسامحة وصلة رحم وكثرة معروف مع فضل كثري وجاه واسع، 
واخّتذ بمدينة األردن وهي طربية وما يليها الضياَع، ومجع أمواالً، فحسده طغج بن ُجّف 
الفرغاين، فدّس إليه جندًا قتلوه يف بستان له بطربية يف صفر سنة إحدى وسبعني ومائتني، 

ورثته الشعراء، فمن ذلك القصيدة امليمية التي أّوهلا:

ــام ــ اإلس ــى  عـ ــى  ــن ج ُرْزء  اجلساِم)1(أيُّ  اخلطوِب  ِمَن  خطب  أيُّ 

كـذا ورد يف الـدّر املنثـور)2(، ومعـامل أنسـاب الطالبيـني)3(، ومنتهـى اآلمـال)4(، 
موسـوعة  العلقمـي)7(،  بطـل  موسـوعة  املصـان)6(،  والثبـت  الطالـب)5(،  وعمـدة 

النبـوي)8(. البيـت  أنسـاب آل 

)1( املجدي/ 237 238.
)2( جعفر األعرجي/ 484.

)3( د. عبد اجلواد الكليدار/ 261.
)4( عّباس القّمي 1/ 268 وعند الثالثة اآلخرين: )ظفر بن خرض الفراعني(.

)5( ابن عنبة/ 359 360، وعنده: )طغج بن ُجّف الفرغاين(.
)6( مؤّيد الدين عبيد اهللّ/ 156، وعنده: )طغج بن خف الفرغاين(. وواضح هناك تصحيف يف الكلمة.

)7( الشيخ عبد الواحد املظّفر 3/ 386 387 قال: حمّمد بن محزة هذا يقال له: الشهيد، ويعرف أوالده ببني 
الشهيد؛ ألّنه قتل غيلة ظلاًم وعدوانًا، وكان من املثرين العلويني، وكان وجهًا فيهم، ومن أعيان آل أيب 
له  بالكامل علاًم وسخاًء وفصاحة وشجاعة، وامتاز بكلِّ فضيلة حّتى كانت  إليهم  املشار  طالب، ومن 
رئاسة ضخمة، وكان متمّوالً عظيم الثروة، وله أمالك يف طربية من األردن، وهبا قتل. ثّم ذكر عددًا من 
الذين تناولوه، منهم: ابن حزم يف مجهرة أنساب العرب/ 60، والسّيد الرباقي النجفي يف النفحة العنربية 
املخطوطة، والسّيد العميدي النجفي يف بحر األنساب/ 266، والسّيد الداودي يف العمدة/ 327، وأبو 

الفرج األصفهاين يف مقاتل الطالبيني/ 230، واحلموي يف مزارات طربية من معجم البلدان 6/ 36.
)8( فتحي عبد القادر احلسيني 2/ 159.
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1٥. حمّمد بن حمزة بن احل�سن العّبا�سي العلوي:

ذكره العمري يف املجدي، قال: فأّما حمّمد بن محزة فكان أحد السادات تقّدمًا ولسنًا 
وبراعة، قتله الرّجالة يف بستانه عىل أّيام املكتفي، واحلسن أخوه)1(.

ذكره،  املاّر  اهللّ  عبيد  بن  محزة  بن  وحمّمد  هذا  محزة  بن  حمّمد  بني  تشابه  هناك  ويبدو 
فكالمها قتل يف بستانه وعىل عهد املكتفي)2(، ففي االسم واملكان والزمان من الشبه ما 

يوحي أّنام مّتحدان.

1٦. داود بن حمّمد بن عبد الّل العّبا�سي العلوي:

ذكره أبو الفرج فيمن ُقتَِل أّيام املقتدر العّبايس اهلاشمي، قال: داود بن حمّمد بن عبد 
قتله  العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب،  بن  اهللّ ])3(  [ عبيد  اهللّ بن احلسن بن  اهللّ بن عبيد 

إدريس بن موسى بن عبد اهللّ بن موسى بَينُْبع)4(.

وكذا قال العمري، وأضاف: كان خطيبًا، وهو الثائر باملدينة ومّكة أّيام األخيرض)5(.

للمؤّرخ  النبوي  البيت  أنساب  )موسوعة  عن   341 للجاليل/  العّباس   ،440 األنساب/  يف  املجدي   )1(
النّسابة السّيد فتحي عبد القادر الرفاعي احلسيني(.

)2( املكتفي باهللّ: هو عيلُّ بن أمحد املعتضد، بويع له باخلالفة يوم اإلثنني لثامٍن بقني من شهر ربيع اآلخر، سنة 
تسع وثامنني ومئتني )289هجـ(، )مروج الذهب 4/ 186، طبقات سالطني اإلسالم/ 22(.

)3( يف األصل )عبد اهللّ(.
)4( مقاتل الطالبيني/ 454، مشاهد العرتة الطاهرة/ 291، وفيها ذكر السّيد عبد الرّزاق كّمونة فيمن قتل 
بينبع: داود بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس، قال: قاله أبو الفرج يف املقاتل. 
أقول: مل يذكر صاحب املقاتل داود بن عبد اهللّ، ولعّل اسم )حمّمد( سقط سهوًا من كتاب )مشاهد العرتة 

الطاهرة(، واملقصود هو داود بن حمّمد بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ املذكور.
)5( املجدي يف أنساب الطالبيني/ 449.
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وذكره الشيخ املظّفر نقاًل عن أيب الفرج يف املقاتل، وأضاف: القاتل علويٌّ حسني، 
واملقتول علويٌّ عّبايس)1(، كذلك السّيد اجلاليل يف كتابه العّباس)2(.

وعند البيهقي: داود بن حمّمد العّبايس، قتله إدريس بن موسى بن عبد اهللّ بن موسى، 
ُقتَِل بَينُْبع، وقربه هبا، وهو يوم قتل ابن أربع ومخسني سنة)3(.

17. من ولد الف�سل بن حمّمد اللحياين العّبا�سي العلوي:

ذكر ذلك ابن طباطبا يف منتقلته فيمن ُقتَِل بطربية، قال:

ُقتَِل )بطربية( من ولد الفضل بن حمّمد اللحياين ابن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن 
بن عبيد اهللّ بن العّباس)4(.

18. اأبو حمّمد احل�سن بن عليِّ بن حمّمد بن احل�سن الأعرج ابن حمّمد بن احل�سني بن 

عليِّ بن عبيد الّل الثاين ابن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س:

قال السّيد مهدي الرجائي: وأّما عيلُّ بن حمّمد بن احلسن األعرج ابن حمّمد، فأعقب 
من ولده أيب حمّمد احلسن العلوي الفاريس الواعظ، كان علويًا حمّدثًا صاحلًا، وقد رأى 
املتنّبي، وقرأ عليه بعض ديوانه، وقتل بنيسابور يف ذي احلّجة سنة أربع وثامنني وثالثامئة، 

وُأخرج من سجن يف سّكة الباغ، ومل يتغرّي منه يشء)5(.

)1( موسوعة بطل العلقمي 3/ 388، العّباس للجاليل/ 323.
)2( العّباس سامته وسريته/ 354.

)3( لباب األنساب 1/ 421، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161.
)4( منتقلة الطالبية/ 204.

)5( املعقبون من آل أيب طالب 3/ 401.
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19. دانيال بن احل�سن بن الف�سل العّبا�سي العلوي:

ذكره الشيخ املظّفر، قال: دانيال السرتكي اهلندي: من صوفية القرن الثامن وعلامئه 
ابن  الرئيس  اهللّ  عبيد  بن  احلسن  ابن  الصديق  الفضل  أحفاد  من  احلنفي،  مذهب  عىل 

العّباس األكرب الشهيد عليه السالم)1(.

قال عبد احلي احلسيني يف كتاب نزهة اخلواطر: دانيال بن احلسن بن الفضل بن عبد 
اهللّ بن العّباس بن حييى بن الفضل بن حمّمد بن الفضل بن [ احلسن ] بن عبيد اهللّ بن 
والعربية،  الفقه واألُصول  املرّبزين يف  العلامء  أحد  السرتكي،  العلوّي  العّبايس  العّباس 
ولد ونشأ بسرتكة بفتح السني املهملة والتاء الفوقانية كرس الراء كانت كبرية بأرض أودة، 
واليوم قرية من أعامل لكناهو، سافر إىل بيانة، فقرأ العلم عىل القايض عبد اهللّ البيسانوي، 
ثّم تزّوج بابنته العفيفة، ثّم رحل إىل دهيل )دهلي(، وأخذ الطريقة عن الشيخ نصري الدين 
ثّم  واملعرفة،  العلم  من  وافرًا  حّظًا  نال  حّتى  الزمان  من  مّدة  وصحبه  األودي،  حممود 
رجع إىل بيانة ومعه زوجته، وسافر إىل بلدته سرتكة، فقتل بأيدي قّطاع الطريق يوم كاد 
أْن يصل إىل بلدته، وذلك سنة 748هـ، فنقلوا جسده إىل سرتكة، فدفنوه هبا)2(، انتهى.

20. حمّمد بن عبد الّل العّبا�سي العلوي:

هو أبو العّباس حمّمد بن عبد اهللّ بن حمّمد بن عبد اهللّ بن جعفر بن حسن بن عبيد اهللّ 
بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

)1( موسوعة بطل العلقمي 3/ 403.
)2( املصدر نفسه عن )نزهة اخلواطر/ 42(.



املطلب الثالط – مقاتل العّباسّيين العلوّيين

241

أّنه  يف  ِقّصته  وتتلّخص  مصباح)2(،  مصطفى  وكذلك  خلخايل)1(  رّباين  عيّل  ذكره 
هرب من ظلم العّبايس املستكفي إىل إيران مع بعض أبناء عمومته متنّكرًا، وقد تفّرقوا 
يف تلك البالد، وأّنه اشتغل حّدادًا يف مدينة أصفهان ثّم ُويَش به، ففّر إىل منطقة تسّمى 
)جي(، وفيها تّم إلقاء القبض عليه، وقتله سنة 342هجـ، وله مرقد يزار يف أصفهان يف 

منطقة )خراسكان(، وقد زرته فيها بتاريخ 4 / 10 / 2014م.

21. �ساه ويردي ابن ح�سني بن من�سور العّبا�سي العلوي:

هو حمّمد شاه ويردي خان ابن حسني خان األكرب ابن منصور بن زهري بن ظاهر بن 
عيلِّ سلوز ابن حمّمد ابن املرجع ابن منصور ابن أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق 
الرئيس ابن أمحد العّجان ابن حسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ بن حسني بن محزة األجل األكرب 
ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهللّ العميد ابن العّباس بن 

عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

وأّنه  أبيه،  وفاة  بعد  لورستان  حكومة  تقّلد  أّنه  ذلك:  وملّخص  أفشار،  إيرج  ذكره 
إىل  وانضّم  ق،  1044ه .  عام  إيران  عىل  هجومهم  عند  األكراد  مع  للعثامنيني  تصّدى 
امللك الصفوي يف أحداث عارصت تربيز، ويف هذه املدينة أمره الشاه أْن يذهب ملساعدة 

املحارصين يف بغداد.

وُيَعـدُّ هـو الـوايل الثـاين لطائفـة السـلويرزي، وقـد حافـظ عـىل الوطـن يف حروب 
إيـران ضـّد العثامنيـني، وأصبـح موضـع اهتـامم امللـك الصفـوي؛ ملـا قـّدم لـه مـن 

)1( چهره درخشان 2/ 127 129.
)2( امامزاده أبو العّباس/ 33 35، انظر مطلب )مراقد بعض أعالم العّباسيني العلويني(.
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خدمـات، ويف عـام 1049هــ. ق ذهب إىل إصفهـان لغرض رؤية امللـك، وكان يقيض 
غالـب أوقاتـه معه، وعندمـا عاد لياًل مـن قرص امللك ولغـرض اختبار قواه الشـخصية 
أراد أْن يقسـم بسـيفه خروفًا إىل نصفني، غري أّن السـيف أصاب سـاقه، وجرحه جرحًا 
ـ . ق، ودفن  بليغـًا أودى بحياتـه عـىل رغـم العـالج، وتـويّف يف أصفهان عـام 1051 ه
هنـاك)1(، واحلقيقـة أّنه عاد إىل خـّرم آباد)2( ليمـوت هناك ويدفن يف مقربة )شهنشـاه( 

املعروفـة بمقربة شـجاع الدين خورشـيد.

22. علّي مردان بن ح�سني بن منوچهر العّبا�سي العلوي:

شاهوردي  حمّمد  ابن  خان  منوچهر  أمحد  ابن  خان  حسني  ابن  خان  مردان  عيلُّ  هو 
خان ابن حسني خان ابن منصور بيگ ابن زهري بن ظاهر بن عيّل سلوز ابن حمّمد ابن 
املرجع ابن منصور ابن أيب احلسن طليعات بن احلسن الديبق الرئيس ابن أمحد العّجان 
ابن احلسني بن عيلَّ بن عبيد اهللّ بن احلسني بن محزة السّيد األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن 
العّباس اخلطيب الفصيح بن احلسن بن عبيد اهللّ العميد ابن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ 

بن أيب طالب أمري املؤمنني عليهام السالم.

الوايل األعظم املقّدم عند السلطان شاه حسني الصفوي، اختلف مع أخيه شاهوردي 
بسجن  زّجه  الذي  أخاه  القزلبايش  آزر  وقد  الثاين،  خان  حسني  أبيهام  وفاة  بعد  خان 
القبض  هو  ليلقي  الدهر  رصوف  وتغرّيت  السجن،  من  الفرار  استطاع  لكنّه  كرمان، 
عىل أخيه العائد تّوًا من مقارعة حممود األفغاين، وفقأ عينيه ليرتكه رضيرًا، وبعد الكثري 

)1( إيالم وحضارهتا القديمة/ 148 149، الفيليون/ 31، تاريخ الكرد الفيليني/ 239.
)2( األكراد الفيليون يف التاريخ/ 41. وانظر مطلب )مراقد بعض أعالم العّباسيني العلويني(.
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من األحداث)1( التي رافقت حياة هذا الوايل، انتخبه نادر شاه ملهّمة تثبيت احلدود بني 
الدولتني إيران والعثامنية ممّثاًل عن بالده؛ خلربته الواسعة يف معامل املناطق احلدودية.

مدينة  إىل  ووصوله  قندهار  مدينة  من  شاملو  بيگديل  مصطفى  مع  خروجه  وعند 
للعام  صفر  شهر  يف  أثره  عىل   )2( ومات  طعامه،  يف  السّم  املغرضون  دّس  سيواس، 
1151هـ 1739م. وقد ذكر مريزا مهدي خان اسرتآبادي يف كتابه )جهانگشاى نادرى(

)3( أنَّ أمحد باشا وايل بغداد كتب خيرب بوفاة عيّل مردان خان الفييل، وكانت له مواقف مع 

بني الم جريانه عىل حدود واليته.

23. �ساه ويردي بن ح�سني بن منوچهر العّبا�سي العلوي:

هو عيّل شاه ويردي خان ابن حسني خان ابن أمحد منوچهر خان ابن حمّمد شاه ويردي 
خان ابن حسني خان ابن منصور بيگ ابن زهري بن ظاهر بن عيّل سلوز ابن حمّمد ابن 
املرجع ابن منصور ابن أيب احلسن طليعات بن احلسن الديبق الرئيس ابن أمحد العّجان 

)1( تاريخ العراق بني االحتاللني 5/ 192، 206، 207، 212، 213، 221، 222 عن: )تاريخ كوچك 
189، دوحة الوزراء/ 12، حديقة الزوراء/ 73(، ملحات اجتامعية من  چلبي زاده/ 81، 88، 182 
تاريخ العراق احلديث 1/ 97، الدّر املنثور/ 482، األكراد الفيلّيون يف التاريخ/ 42، حديقة الزوراء يف 
سرية الوزراء/ 20 21، الفيلّيون/ 32 33، تاريخ الكرد الفيليني/ 240 241 عن: )ساكي عيل حمّمد: 
جغرافية تاريخ لرستان/ 241 ذكره كرسوي املصدر السابق/ 71 73(، مشّجر أبناء عبيد اهللّ بن العّباس 
للسّيد حمسن الشوكة، مشّجر والة لرستان العائد للدكتور حسني عيل حمفوظ، إيالم وحضارهتا القديمة/ 

150 عن )تاريخ بختيارى/ 86 87 و 297 298، 336، 2/ 479، جهانگشاى نادرى/ 306(.
)2( إيالم وحضارهتا القديمة/ 152، الفيلّيون/ 33، وذكر حمّمد توفيق ووردي مّرة أّنه مات يف تركيا كام يف 
ُكَتيِّبِِه )األكراد الفيليون يف التاريخ 2/ 26( ومّرة قال إّنه مات يف كركوك كام يف كتيبه )األكراد الفيلّيون/ 

42(، تاريخ الكرد الفيليني/ 240 241.
)3( إيالم وحضارهتا القديمة/ 152عن )جهانگشاى نادرى/ 336(.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

244

ابن احلسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ بن احلسني بن محزة السّيد األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن 
العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهللّ العميد ابن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ 

بن أيب طالب أمري املؤمنني عليه السالم.

ذكره السّيد األعرجي، قال: وشاهويردي خان، وكان أخوه عيّل مردان خان قد قبض 
عليه يف أّيام واليته، فأسمل عينيه، وتركه رضيرًا)1(.

وذكره السّيد مهدي عبد اللطيف الوردي، قال: شاه ويردي خان أخ الوايل األعظم 
املقّدم عند السلطان حسني الصفوي)2(، وساق نسبه.

ويف ِقّصة قتله قال نجم سلامن مهدي الفييل: وبعد مماته ]حسني خان الثاين[ حصلت 
منافسة شديدة عىل السلطة بني ولديه عيل مردان خان وشاهوردي، وبمساعدة السلطان 
حسني الصفوي ومؤازرة القزلبايش لشاهوردي خان فاز األخري بالوالية، وألقى القبض 
عىل أخيه، وزّجه يف سجن كرمان، حّتى صادف محلة حممود خان أفغان بعساكره عىل 
عيل  هلروب  الفرصة  سنحت  حينئٍذ  معه،  حروبه  يف  حسني  السلطان  وانشغل  إيران، 
غائبًا،  خان  شاهوردي  أخاه  وجد  وفيها  لرستان،  إىل  والقدوم  حمبسه  من  خان  مردان 
وصار  غيابه،  فرصة  خان  مردان  عيل  فاستغّل  أفغان،  حممود  ملقارعة  خرج  قد  وكان 
جيمع حوله األعوان حّتى تكّونت لديه قّوة كافية، ومّلا عاد شاهوردي إىل لرستان خائبًا 
قبض عيل مردان خان عليه، وقلع عينيه، وأزاحه عن السلطة، وألجل أْن يثبت جدارته 
ملقارعة  جيش  رأس  عىل  أصفهان  قصد  للشاه  ووالءه  الصفوي  للحكم  وإخالصه 

)1( الدّر املنثور/ 482.
)2( مشّجر والة لورستان للسّيد مهدي عبد اللطيف اخلطيب احلسيني الوردي يوم 28 شهر ربيع الثاين سنة 

.1390
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األفغاين فيها، إالَّ أّنه انكرس، وعاد إىل لرستان بعد أْن مني بخسائر كبرية، ودون أْن ختور 
عزيمته)1( عاد جلمع الشمل بني اللر والبختيارية للعداوة املستفحلة بني اجلانبني، وكّون 
أمام  اندحر  ولكنّه  أصفهان،  نحو  هبم  سار  اعتباره  إعادة  وألجل  كبرية،  عسكرية  قّوة 
األفغاين مّرة ُأخرى، وعاد منهزمًا إىل لرستان. وعند وصوله إليها فهم أّن أخاه البصري 
قد أّلب الناس عليه يف غيابه، ثّم توّجه عىل رأس مؤّيديه نحو أصفهان، ليربهن عىل عدم 
لياقة أخيه يف احلروب، ومع ذلك انكرس أمام األفغاين، ورجع إىل لرستان فاشاًل، حيث 
كان )عيل مردان خان( له باملرصاد، وأعدمه بتهمة اخليانة وحماولة االنشقاق بني صفوف 

اجليش)2(، ومثله ما ذكره زكي جعفر الفييل العلوي)3( وإيرج أفشار)4(.

24. حممد خان ابن اإ�سماعيل خان العبا�سي العلوي:

هو حممد خان ابن إسامعيل خان ابن عيل شاه وردي خان ابن حسني خان ابن منصور 
بيك بن زهري بن ظاهر بن عيل سلوز ابن حممد ابن املرجع ابن منصور ابن أيب احلسن 
طليعات بن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان بن احلسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ بن احلسني 
ابن احلسن بن  الفصيح  العّباس اخلطيب  ابن عبد اهللّ بن  السيد األجّل األكرب  بن محزة 

عبيد اهللّ العميد ابن العّباس الشهيد ابن عيلِّ بن أيب طالب أمري املؤمنني عليهام السالم.

ذكره املحامي عباس العزاوي، قال: هو ابن إسامعيل خان، توىل بعد والده، وكان قد 

)1( زائدة يف املحل.
)2( الفيلّيون/ 32 33.

ذكره  قال:   241 لرستان/  تاريخ  جغرافية  حمّمد:  عيل  ساكي  عن   241  240 الفيلّيني/  الكورد  تاريخ   )3(
كرسوي املصدر السابق/ 71 73.

)4( إيالم وحضارهتا القديمة/ 149 150.
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نفر منه أعيان اللور واختلفوا معه فعزموا عىل قتله فعِلم بذلك واختذ كلَّ ذريعة للنجاة 
فلم يستطع وُقتل)1(.

2٥. ابن ح�سني بن منوچهر العّبا�سي العلوي:

ابن حسني  ابن حمّمد شاه ويردي خان  ابن أمحد منوچهر خان  ابن حسني خان  هو 
خان ابن منصور بيگ ابن زهري بن ظاهر بن عيل سلوز ابن حمّمد ابن املرجع ابن منصور 
ابن أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق الرئيس ابن أمحد العّجان ابن احلسني بن عيل 
العّباس اخلطيب  ابن عبد اهللّ بن  السّيد األجل األكرب  بن عبيد اهللّ بن احلسني بن محزة 
الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العميد ابن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب 

عليهام السالم.

ذكره إيرج أفشار يف وقوفه مع أخيه عيل مردان خان وايل لرستان ضّد محلة حممود 
أفغان، حيث توّجه األفغان نحو دار السلطنة يف أصفهان، وعندما بدأت احلرب ظفر 

األفغان باحلرب، وجرح عيّل مردان بعد قتل أخيه)2( الذي مل يذكر اسمه.

2٦. اأحمد بن �ساه ويردي ابن ح�سني العّبا�سي العلوي:

هو مري أمحد خان ابن عيل شاه ويردي خان ابن حسني خان ابن أمحد منوچهر خان 
ابن حمّمد شاه ويردي خان ابن حسني خان ابن منصور بيگ ابن زهري بن ظاهر بن عيل 
سلوز ابن حمّمد ابن املرجع ابن منصور ابن أيب احلسن طليعات بن احلسن الديبق الرئيس 

)1(-) ( تاريخ الفيلية / 107
)2( إيالم وحضارهتا القديمة/ 150.
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ابن أمحد العّجان ابن احلسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ بن احلسني بن محزة السّيد األجل األكرب 
ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهللّ العميد ابن أيب الفضل 

العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب أمري املؤمنني عليهم السالم.

ينتهي  قال:  الفراتية،  الكرد  قبيلة  التميمي يف معرض حديثه عن  ذكره حمّمد جعفر 
نسبهم إىل مري أمحد خان الساكن يف العملة يف جبل حسني قيل خان، كان رئيس عشريته 
يف وقته واملاّلك األصيل يف اجلبل، وعند امتناعه عن أداء الرضائب إىل شاه إيران سارت 
إليه القّوات اإليرانية لتأديبه، وبعد مناوشات طويلة قتل من جّرائها مري أمحد خان )1( 

وسنقف عنده يف حمّله الحقًا.

)1( قلب الفرات األوسط 1/ 191 192 ط1، ومري أمحد خان هو األخ الثالث إلسامعيل خان ابن شاهوردي 
خان، وهم: عيل خان )زكي جعفر تاريخ الكرد/ 243، نجم سلامن: الفيلّيون/ 34 35 وعنده )نظر عيل 
خان(( وعزيز خان )يف مشّجر جمّلة كوران الكردية( وأمحد خان )مايض النجف 3/ 223(، )قلب الفرات 
األوسط( 1/ 191 192، )مشّجر السادة آل شوكة(. وكان أمحد خان وإسامعيل خان وايل لرستان ابنا 
شاه وردي خان قد متّردا عىل احلكومة اإليرانية زمن كريم خان زند )1163هـ 1750م(، حيث كان عىل 
سدة احلكم يف تلك اآلونة. وبعد مقتل األمري أمحد خان التجأ الوايل إسامعيل خان مع أتباعه إىل احلكومة 
العثامنية يف العراق، حيث كانت وفاته كمدًا مثلام التجأ أبناء مري أمحد خان وهم )حمّمد امللّقب بماّل كتاب، 
وشهاب امللّقب بماّل شهاب، وقيل إبراهيم أيضًا( إىل خاهلم أمري ربيعة. ويقع جبل حسني قيل خان يف 
حلوان املقابلة للكوت من جهة الرشق وقد اختّصوا بمنطقة بيات يف ضمن حلوان؛ لذلك يلّقب آل ماّل 
كتاب األرُسة النجفية املعروفة باألمحدي نسبة إىل جّدهم أمحد بن شاه ويردي وبالبيايت نسبة إىل بيات التي 
سكنونا، وباحللواين نسبة إىل حلوان الكورة املعروفة التي تضّم بيات أيضًا. وتقع تلك املناطق يف ضمن 

إقليم لورستان.
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ذيول مقاتل العّباسيني العلويني

ذكر َمْن ُقِتل من ولد عمران بن جمعة ابن ماّل �سهاب العّبا�سي العلوي

اآل اإبراهيم ـ

2٦. عبد الر�سا بن اإبراهيم بن عمران العّبا�سي العلوي:

هو عبد الرضا بن إبراهيم بن عمران بن مجعة بن شهاب ابن مري أمحد خان ابن عيل 
شاه ويردي خان ابن حسني خان ابن أمحد منوچهر خان ابن حمّمد شاه ويردي خان ابن 
حسني خان ابن منصور بيگ ابن زهري بن ظاهر بن عيل سلوز ابن حمّمد ابن املرجع ابن 
منصور بن أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق الرئيس ابن أمحد العّجان ابن احلسني بن 
عيلِّ بن عبيد اهللّ بن احلسني بن احلمزة السّيد األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب 

الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهللّ العميد ابن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب.

عىل  نفسه  آثر  قد  كان  القبيلة،  رئيس  مسري  بن  جواد  الشيخ  أّن  فهو  قتله  سبب  أّما 
بعالقته  قّوًة  أكثر  ألّنه  عمران،  آلل  العائدة  األرض  من  كبري  قسم  يف  عمومته)1(  أبناء 
أثار  إبراهيم، ممّا  بالسلطة وقتئٍذ، وقد وقع هذا احليف بشكل كبري عىل آل علوان وآل 
احلزازيات واخلالفات بينهم، وأثار حفيظة عّمه علوان بن عمران الذي أخذ جيمع بعض 
املتعاطفني معه، ويقّدرون بثالثني رجاًل، وتّصنوا يف قلعة هلم؛ وبذلك نشبت معركة 

)1( مذّكرات الكابتن مان/ 265، ترمجة كاظم هاشم الساعدي.
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بني هؤالء وأتباع الشيخ، وقد متّكن هؤالء من اقتحام القلعة والسيطرة عليها يتقّدمهم 
عبد الرضا بن إبراهيم ومحزة بن حمّمد بن عمران، حّتى أصبحا يف مواجهة عّمهام علوان 
الذي أسمعهام كالم العتاب والتوّدد، فرتاخت أيدهيام عنه، واستدارا خجاًل منه، ولكنّه 

أوعز إىل أصحابه بقتلهام، ممّا أّدى إىل أْن يقّل شأنه بعد هذا احلادث كثريًا.

ابن  أخذوا  فقد  عّمه،  وأبناء  القتيل  الرضا  عبد  أصهار  عمران  بن  مغري  أبناء  أّما 
شقيقتهم هادي بن عبد الرضا مطالبني بالثأر له من القاتل واملسّبب للقتل، وكان هؤالء 
يتبعهم  بني هؤالء  أزمة شديدة  نشأت  وبذلك  يفوقوه؛  مل  إْن  قّوًة  الشيخ  يقّلون عن  ال 
عشرية الصبغان من قبيلة العوابد، وبينام جواد بن مسري يتبعه آل فتلة أهل املهناوية، غري 
أّن الشيخ عبد السادة آل حسني الفتالوي نصح الشيخ جواد إعطاء أعاممه حّصتهم من 
األرض، وإالَّ سينتهي َمْن يف عقر واملهناوية إْن نشب القتال، ممّا اضطّره إعطاء ثلث من 
أرضه إىل عّمه علوان، وثلث من ثلث أبناء حمّمد بن عمران إىل ورثة إبراهيم بن عمران، 
وهم: شاين ومصحب وهادي. وكانت ُأمُّ عبد الرضا القتيل ومصحب َوَلدي إبراهيم 
الثأر لولدها، وكانت تدعى )ُأّم سعّيد(، وهي من بني حسن بنت )حسن آل  أبت إالَّ 
ُأّم حسن آل شمخي آل جرب شيخ بني  طويش( أحد أجاويد )البو عاريض(، شقيقتها 
)الگصار( يف منطقة  القصار  السادة  ُأّم )سّيد رمهة( شيخ  الثالثة هي  حسن، وشقيقتها 
زوجُته  مطلك(،  آل  )شنشول  هو  وقتئذ  عاريض  البو  رئيس  وكان  السنّية.  )املليحة( 

)فطيمة( بنت حاج عمران آل سعدون شيخ مشايخ بني حسن.

ذهبت )ُأّم سعّيد( إىل ديار أهلها مطالبًة األخذ بثأر ولدها عبد الرضا، وهنا انتخى 
هلا بعض رجال هذه القبيلة، فام كان منهم إالَّ أْن كمنوا عّوادًا شقيق علوان بن عمران 
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العّبايس، وكان يف زورق )كعد()1(يصطاد به، وكانت املنطقة يف معظمها أهوارًا، فشّدوا 
تركوا  أن  بعد  قتلوه  ثّم  ظفائرهم،  إرسال  األعراب  عادة  كانت  حيث  بظفائره،  وثاقه 

عالمة تؤّكد مسؤوليتهم عن القتل.

أّما علوان الذي استأثر بأرض شقيقه عّواد)2( وشاّلل، فقد اشتّد به مرض )التدّرن( 
حزنًا عىل وَلَدي أخويه، ليموت بعدها كمدًا، وكانت ُأّمه وُأّم أخويه هي )جوزة( بنت 
واوي شيخ اجلبور، وقيل هي بنت ديب آل واوي ومنهم أخذوا صيحة احلرب )عجم(

)3(. واحلقيقة هناك الكثري من األحداث واملصادمات العشائرية حدثت بني قبيلة الكرد 

والعوابد  حسن  بني  خصومهم  وبني  األهوار)4(  منطقة  يف  فتلة  آل  التقليدي  وحليفها 
وكعب واخلزاعل وآل بدير، أشارت هلا عّدة مصادر ترصبحًا أو تلميحًا. ستتطّرُف هلا يف 
ما ينرش الحقًا من هذا املؤّلف، وكذلك يف كتابنا املخطوط الذي يتحّدث عن قبيلة الكرد.

27. عطية بن هادي بن عبد الر�سا بن اإبراهيم بن عمران العّبا�سي العلوي:

تافه  إبراهيم، لسبب ُأرسوّي  بن  ابن عّمه حميي بن شاين  يد  ُقتل غدرًا وحسدًا عىل 
سنة )1362هـ 1944م( يف قرية )عقر( التي هي من توابع ناحية الصالحية، وكان من 

)1( الكعد: زورق صغري اصطلح عليه القرويون، وهو أنواع عّدة ومسّمياته خمتلفة.
)2( عقبه من بنتني، ومها: )منفية( تزّوجت من ابن عّمها حاشوش بن شاّلل، أعقب منها كاظم وعبد الواحد. 
و )حضوة( تزّوجها )مرياوي(، ثّم خّلف عليها بعد موته عبد الكاظم بن حمّمد بن عمران، أبناؤها الكبري 

)نعمة( ثّم )عليوي( و)حمي(.
)3( عشائر العراق للعّزاوي 2/ 187، البدو لـ )أوبنهايم(/ 377.

)4( أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث: لونگريگ/ 373 ط6، تاريخ الديوانية: وّداي العطية/ 165، 
194، لواء  139، قلب الفرات األوسط: التميمي 1/  دراسات عن عشائر العراق: الساعدي/ 138 
سنة  حوادث  يف   1944  1942 لسنة  العنزي  الروييل  عّبود  شيخ  خمطوطة   ،111 اآللويس/  الديوانية: 

1306هـ 1888م.
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أكمل الشباب، وسياًم، َدّينًا، حمبوبًا عند سائر معارفه، وكان بمعّيته ساعة وقوع احلادث 
ابن عّمه وشقيق زوجته حمّمد بن عبد بن مصحب والد املؤّلف وخاله حميي بن هاطور 
األمريكية،  املّتحدة  الواليات  برفيسورًا يف  بعد  فيام  الذي أصبح  بن دريعي،  بن عّباس 

وكان صديقًا محياًم له.

وُبعيـد احلـادث مبـارشًة كان هناك مولـودان: األّول: الشـقيق األكـرب للمؤّلف وقد 
أسـامه خالـه حميي بن هاطور باسـم )سـهام( مجـع )سـهم(؛ للداللة عىل احلزن الشـديد 
الـذي نفـذ إىل قلبـه كالسـهام، وهـو اآلن حيمـل شـهادة الدكتـوراه يف طـب العظام يف 

)أملانيـا(، عقبـه بنات)1(.

أّما املولود اآلخر فكانت بنتًا للقتيل، اسمها )فريدة( تزّوجت من ابن عّمها صالح بن 
مهدي بن هادي بن عبد الرضا، وله منها عقب)2(.

28. ع�سام بن كاظم بن هادي بن عبد الر�سا العّبا�سي العلوي:

هو العقيد املهندس عصام الذي أصبح بعد تقاعده من اجليش العراقي مديرًا عاّمًا يف 
وزارة اهلجرة واملهّجرين.

بغداد عىل طريق  التكفريية غدرًا يف حي األطباء يف  اإلرهابية  املجاميع  يد  ُقتل عىل 
السابعة  الساعة  متام  )1427هـ(،  2006/2/21م  يوم  صبيحة  الدويل  بغداد  مطار 

ومخس عرشة دقيقة، وهو ابن عّمة املؤّلف، وله عقب.

)1( وهّن: داليا، مدلني، مجيلة.
)2( وهم: د. حمّمد يسكن كربالء حاليًا، وعيل وحسني ومهدي وتوأمان إناث: آالء ورجاء، والثالثة هي إيامن.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

252

اآل علوان

29. عّبا�س بن علوان بن عمران بن جمعة بن �سهاب العّبا�سي العلوي:

ترك بصامٍت  لعام 1920)1(،  العراق  ثورة  قادة  لقبيلته وقتئٍذ، وأحد  العام  الرئيس 
ممّيزًة عىل تاريخ العراق احلديث من الناحيتني العشائرية والوطنية، وكان السبب الرئيس 
وراء إحياء نر عقر)2(؛ إذ ترك الناس ديارهم متفّرقني بني العشائر؛ طلبًا للقمة العيش 
بسبب اندراس هذا النهر الذي يمّثل هلم رشيان احلياة النابض الذي تقوم عليه الزراعة 

مصدر عيشهم األّول؛ وبذلك متّكن من مَلّ شتات األعراب املهاجرة من جديد.

كانت عالقاته االجتامعية والسياسية واسعة جّدًا، امتّدت إىل معظم رموز العراق، ممّا 
ساعده يف إطالق رساح ولده )عدنان( من السجن، العضو البارز يف احلزب الشيوعي 
العراقي)3(، ولكن كان ملوقفه هذا األثر البالغ يف إيداعه هو السجن بعد انقالب شباط 
عالقته  منها:  منه،  للنيل  القضايا  من  الكثري  حوله  وُأثريت  1963م(،  )1382هـ  عام 
بالزعيم عبد الكريم قاسم رئيس اجلمهورية العراقية واهّتامه بقبضه مبلغًا كبريًا من املال 
البارزاين،  املاّل مصطفى  بالزعيم الكردي  منه ألسباب وطنية، وكذلك عالقته اخلاّصة 
عام  من  حزيران  يف  بغداد  سجن  يف  حياته  لتختم  األذى  ألنواع  ذلك  خالل  وتعّرض 

)1383هـ 1964م(.

)1( ثورة العراق التحّررية عام 1920م: كاظم املظّفر 2/ 213، الثورة العراقية الكربى: عبد الرّزاق احلسني/ 
267، هذا ما حدث: عدنان عّباس/ 17، قلب الفرات األوسط: التميمي 1/ 194، مذّكرات السّيد 
حمّمد عيل كامل الدين/ 117، احلقائق الناصعة: فريق مزهر الفرعون/ 561، تاريخ العشائر العراقية: 

عيل صالح الكعبي 1/ 188، أبجدية عشائر حمافظة الديوانية/ 57....
)2( قلب الفرات األوسط 1/ 194 197.

)3( العراق: حنّا بطاطو 3/ 356، هذا ما حدث/ 89 90، احلزب الشيوعي العراقي/ 180.
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30. �سالح بن حامد بن عّبا�س بن علوان العّبا�سي العلوي:

ولد )1384هـ 1965م(.

1987/4/14م  بتاريخ  الشاميل  القاطع  يف  اإليرانية  العراقية  احلرب  خالل  قتل 
)1407هـ(.

31. عّمار بن نا�سر بن ح�سني بن علوان العّبا�سي العلوي:

ولد )1405هـ 1985م(.

القادسية  حمافظة  يف  كهربائية  صعقة  إثر  )1417هـ(  1997/5/7م  بتاريخ  قتل 
)الديوانية(.

32. علي بن نا�سر بن ح�سني بن علوان العّبا�سي العلوي:

قتل بتاريخ 1997/5/7م )1417هـ( إثر صعقة كهربائية يف حمافظة القادسية مع 
شقيقه عاّمر، وهو من مواليد )1406هـ 1986م(.

33. حيدر بن نا�سر بن ح�سني بن علوان العّبا�سي العلوي:

ولد )1398هـ 1978م(.

قتل بتاريخ 2005/5/25م )1426هـ( إثر صاعقة نزلت عليه من السامء، فإّنا هلل 
وإّنا إليه راجعون.
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عّواد

34. عّواد بن عمران بن جمعة ابن ماّل �سهاب العبّا�سي العلوي:

قتله بعض الرجال من عشرية البو عاريض)1( إحدى فرق قبيلة بني حسن ثأرًا البن 
شقيقتهم )ُأّم سعّيد( بنت )حسن آل طويش(، بسبب قتل ولدها عبد الرضا بن إبراهيم 

بن عمران بإيعاز من علوان بن عمران شقيق عّواد، وقد ذكرنا تفاصيل احلادث سلفًا.

اآل حمّمد

3٥. حمزة بن حمّمد بن عمران بن جمعة ابن ماّل �سهاب العّبا�سي العلوي:

هذا  عّمه  بني  األرض  عىل  اخلالف  بسبب  عمران  بن  علوان  عّمه  من  بإيعاز  قتل 
والشيخ جواد بن مسري بن عمران، وكان قد اقتحم القلعة التي تّصن هبا عّمه وأتباعه، 

ولكنّه أحجم عن قتله، فكان هو القتيل، وقد تطّرقنا لذلك يف حمّله.

3٦. جالل بن جمهول بن �سلمان بن حمّمد بن عمران العّبا�سي العلوي:

ُقتِل يف قاطِع عمليات البرصة، خالل احلرب العراقية اإليرانية )القادسية الثانية()2( 
بتاريخ 1982/7/25م )1402هـ(.

)1( وهؤالء من فرق بني حسن الكبرية ومن غري أصلها. أّما أعاممهم فيسكنون الرميثة من توابع الديوانية 
سابقًا، وهم إحدى العشائر األربع التي تكّون حلف )الكبشة اخلزاعل(، وقد أرجع أصلهم عبد اجلّبار 
فارس يف كتابه )عامان يف الفرات األوسط/ 86 87( إىل شّمر، وأّنم كانوا يسكنون أرايض الفوار وبعد 
اندراسه استوطنوا الشنافية، ثّم انتقلوا إىل الرميثة. انظر: )لواء الديوانية ماضيه وحارضه: تأليف يونس 

اآللويس 1/ 96، أسامء القبائل وأنساهبا للسّيد القزويني/ 88 اهلامش، العشائر والسياسة/ 47(.
)2( هكذا اصطلح عىل تسميتها باعتبارها جاءت بعد معركة القادسية اأُلوىل التي قادها سعد ابن أيب وّقاص 

ضّد الفرس يف عهد عمر بن اخلطاب، وجرت أحداثها يف منطقة القادسية.
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37. مالزم اأّول، موؤّيد بن عّبا�س بن رحمن بن حمّمد بن عمران العّبا�سي العلوي:

1984/2/24م  بتاريخ  اإليرانية  العراقية  احلرب  خالل  البرصة،  رشق  قتل 
)1404هـ(.

38. مفّو�س ال�سرطة، طالل بن جمهول بن �سلمان بن حمّمد بن عمران العّبا�سي العلوي:

منتسبي  أحد  وهو  )1429هـ(،  2008/4/11م  بتاريخ  البّياع  بغداد  يف  اغتيل 
املجلس األعىل للثورة اإلسالمية، وله عقب.

39. عقيل بن نوري بن قاطع )كاطع( بن حمّمد بن عمران العّبا�سي العلوي:

قتل بحادث مركبة يف بغداد، وله عقب.

اآل م�سري

40. مو�سى بن جواد بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

ُقتل يف معركة )الطحينية()1( خالل النزاع القبيل عىل األرايض اجلديدة التي ظهرت 
نتيجة انحسار مياه األهوار عنها، وكان موسى بن جواد أحد رؤساء قبيلة الكرد التي 
ختاصمت مع اخلزاعل وحلفائهم آل بدير عىل تلك األرايض، فعندما دّب الضعف)2( يف 
اخلزاعل نتيجة محالت األتراك التعّسفية عليهم وذهاب مساحات شاسعة من أراضيهم 
إىل العشائر األُخرى الفتية التي برزت للوجود بمساعدة األتراك هلا اضطّروا إىل االّتفاق 
مع )آل بدير( وأعطوهم مُخس أراضيهم يف منطقة الطحينية مقابل حفظ احلّد مع قبيلة 

)1( الطحينية: من توابع ناحية املهناوية وقضاء الشامية.
)2( العشائر والسياسة/ 113.
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الكرد الربعية وحلفائهم آل فتلة.

بن  مصحب  بن  عبد  جّدي  وكان  املصادمات،  تلك  نتيجة  جواد  بن  موسى  قتل 
إبراهيم بن عمران وهو ابن عّم القتيل وقد ترّددت مواليده ما بني )1307هـ 1317هـ، 
1890م 1900م( شاهدًا عىل تلك املعركة، وكان وقتئٍذ صغري السّن، والظاهر أّن تاريخ 
تلك املعركة بعد والدته ما بني 10 15 سنة، أي: ما بني )1328هـ 1333هـ(، وقتل 
معه عرشون رجاًل من أفراد قبيلته، منهم: حمّمد بن عّباس بن دريعي)1( وشقيقه مفتاح 
بن عّباس بن دريعي جرح جرحًا بليغًا، مات عىل أثره، وُأصيب كاظم بن محد بن عبادة 
بني  اجلميلة  املشاعرات  بعض  القبيلة، وذكرت  إحدى عشائر هذه  )البو خريي(  شيخ 

طريف النزاع)2(.

41. عبد الكاظم بن جواد بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

قتل يف معركة )املصباح()3(، وسببها اخلالف عىل األرض بني جواد بن مسري أحد 
د عىل  رموز الفرات األوسط وولده شهيد بن جواد، وقد أقنع األخري أخاه صاحب التمرُّ

)1( الدريعي: ابن شهّيب )ماّل شهاب( عىل األرجح، كانت وفاته يف أيب شاور، له ولدان: األّول حسني، ومنه 
عبد الكريم، وله عقب. والثاين عّباس، أبناؤه: هاطور جّد املؤّلف ألُّمه، وحمّمد وشحتول ُأّمهم من قبيلة 
األقرع من الغنانيم، واسمها )ردحة بنت عّيار(، ومفتاح ُأّمه عدوة بنت عمران العّبايس العلوي شقيقة 
الشاعرة )بربيته(، ومتعب وجعفر ُأّمهم )نافلة بنت عميش( أحد مشايخ آل شبل. أّما )بربيته( فزوجها 
وللدريعي  اآلخر.  بعد موت  أحدمها  عليها  وقد خلف  الدريعي  ثّم  عّمها.  ابن  بن مجعة  ثامر  بن  عّبود 
بنت اسمها )حلوة( زوجة عمران بن مجعة العّبايس، وُأّمها تدعى )وضحة( من اإلمارة من ربيعة. وأبناء 

)حلوة(: مغري ومسري وحمّمد وإبراهيم ومحد ومّحود، ومنهم بيوتات آل عمران املعروفة.
)2( تطّرقنا إليها فيام سيصدر عن هذا املؤّلف والكتاب اخلاّص بقبيلة الكرد خمطوط.

)3( سّميت هذه املعركة باملصباح ألّن شهيد بن جواد وأعوانه أصبحوا يف )جلعة( هلم شاّقني عصا الطاعة 
عىل رئيس القبيلة.
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أبيهام، حيث دّبرا خّطة وأعّدا العّدة يتبعهام يف ذلك عدد كبري من عشرية )اجلريبة( من 
قبيلة الكرد.

ويف صباح أحد األّيام وإذا هبام قد أقاما )جلعة()1( يف منطقة اخلزعيل من )عقر()2(، 
وقد أعلنا عصيانام عىل أبيهام، فانقسم الناس بني مؤّيد ومعارض، فام كان من أبيهام إالَّ 
ينيفون عىل ثالثة آالف مقاتل، وهكذا  أتباعه  النفري استعدادًا ملحاربتهام، وكان  إعالن 
حدثت معركة حامية الوطيس راح ضحيتها العديد من القتىل وعرشات اجلرحى، من 

بينهم عبد الكاظم املرتجم له. 

القبيلة: خضري آل عّباس )البو عودة(، وخضري آل عّباس  وممّن قتل من أفراد هذه 
آل غافل عىل  آل صفر، وعطية  بلط من  البو  من  واثنان  آل موسى،  )گاطع(  قاطع  آل 
قد  جواد  الشيخ  وكان  تالو،  آل  حسني  آل  )گّيم(  وقّيم  فتالوي  والشقيقان:  األرجح، 
هذا  أّن  غري  خصومه،  جانب  إىل  القتال  عن  ليثنيه  )گّيم(  قّيم  أخيه  إىل  فتالوي  أرسل 
طلب من أخيه فتالوي االنضامم إليه، وكلُّ واحد منهام خياف عىل أخيه القتل، وما إن 

استعرت نار املعركة حّتى كانا أّول قتيلني فيها.

وتّم إلقاء القبض عىل صاحب ابن الشيخ جواد الذي أوىص أبوه به خريًا باعتباره قد 
ُغّرر به، وسمح له الذهاب إىل الشيخ مرزوق العّواد رئيس قبيلة العوابد؛ خشية قتله من 

أفراد قبيلته ثأرًا للذين قضوا يف املعركة.

)1( جلعة: مفتول أو قلعة صغرية يتحّصن فيها املقاتلون.
)2( عقر )عكر(: قرية تقع عىل نر أبو چفوف، تتوّسط منطقتي الشامية واملهناوية، فهي تبعد عن مركز اأُلوىل 
الكابتن  الشامية، تسكنها قبيلة الكرد )مذّكرات  إداريًا الصالحية، قضاء  تتبع  الثانية 5كم،  7كم، وعن 

مان/ 128 اهلامش (.
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وفعاًل التجأ إىل العوابد حيث أبناء الشيخ مرزوق، وهم: چّفات وهالل ورّدام أبناء 
خالته، فُأّمه وُأّم هؤالء شقيقتان، ومها من )البو ماّل عّباس( من التّجار، ويف أحد األّيام 
آل  )كاظم  املدعو  بندقية  من  انطلقت  مرزوق،  الشيخ  مضيف  يف  خطًأ  إطالقة  أصابته 
عكوين(، ممّا أّدت إىل أْن ينهي بقّية حياته أعرجًا يّتكئ عىل عىًص، شاهدته عىل هذا احلال 

حّتى وفاته بتاريخ 28 / 8 / 1978م )1398هـ( عن عمر جاوز الثامنني عامًا.

أّما شهيد بن جواد املسّبب احلقيقي هلذه املعركة، فقد أفلت هاربًا مّدة من الزمن حّتى 
توّسط فيه اخلزاعل ليعود بعدها إىل ديرته.

42. دّراز بن كاظم بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

قتل يف معركة املصباح أيضًا إىل جانب عّمه الشيخ جواد بن مسري.

43. زاهد بن عّبا�س بن جواد بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

ولد )1374هـ 1955م(، كان يف كتيبة دبابات عيل لواء مدّرع / 26. قتل يف احلرب 
العراقية اإليرانية يف منطقة )املسيكينة( بتاريخ 29 / 11 / 1981م )1401هـ(.

44. مثّنى بن واثق بن عّبا�س بن جواد بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

ولد )1389هـ 1969م(.

اثنني من أصحابه، وقد  التكفريية مع  املجاميع اإلرهابية  قبل  بعد اختطافه من  قتل 
دفع  بعد  مجيعًا  قتلوهم  لكنّهم  أمريكي،  دوالر  ألف  عرشون  قدرها  فدية  عنهم  طلبوا 

الفدية، وذلك بتاريخ 22 / 9 / 2006م )1427هـ( يف بغداد.
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4٥. ثائر بن ي�سر )عبد م�سلم()1( بن جواد بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

قتل من قبل املجاميع اإلرهابية التكفريية بعد اختطافه يف بغداد بحدود سنة )2006م 
أو 2007م( )1427هـ أو 1428هـ(.

4٦. علي بن جميل بن ي�سر )عبد م�سلم( بن جواد بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

)1428هـ  سنة  بغداد  يف  اختطافه  بعد  التكفريية  اإلرهابية  املجاميع  قبل  من  قتل 
2007م(.

47. مالك بن جميل بن ي�سر )عبد م�سلم( بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

قتل إثر تفجري إرهايب يف منطقة حّي العامل يف بغداد.

48. حميد بن عّبا�س بن �سهيد بن جواد بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

يف  الفاو  منطقة  يف  اإليرانية  العراقية  احلرب  خالل  قتل  1968م(،  )1388هـ  ولد 
البرصة عام )1408هـ 1988م(.

49. ريا�س بن �سالح بن �سهيد بن جواد بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

)1407هـ  سنة  اإليرانية  العراقية  احلرب  خالل  قتل  1967م(،  )1387هـ  ولد 
1987م( يف القاطع الشاميل يف )حلبچة(.

٥0. ح�سني بن كاظم بن �سهيد بن جواد بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

قتل خالل احلرب العراقية اإليرانية يف قاطع العامرة سنة )1406هـ 1986م(.

)1( عبد مسلم نفسه يرس.
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٥1. عّبا�س بن تكليف بن �سهيد بن جواد بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

ُأعِدَم لتصادمه مع الرشطة العراقية، وكان بحوزته رّمانات يدوية.

٥2. حمّمد بن �ساّلل بن �سادق بن كاظم بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

ُفِقَد خالل احلرب العراقية اإليرانية يف ثامنينيات القرن املايض، ومل يعرف له خرب إىل 
اآلن؛ لذا ُعّد يف قتىل هذه احلرب الرضوس.

٥3. فالح بن �سايف بن عبد الكاظم بن جواد بن م�سري بن عمران العّبا�سي العلوي:

ولد )1384هـ 1965م(. قتل إثر تفجري إرهايب يف منطقة )الوّشاش( يف بغداد عام 
)1433هـ 2012م(، وله عقب.

)اآل مغري(

٥4. اأحمد بن هاين بن رّزاق بن عبد العّبا�س بن مغري بن عمران العّبا�سي العلوي:

ولد 1959/7/11م )1378هـ(.

اعتقل سنة 1979م )1399هـ( وهو يف املرحلة الثانية يف كّلية اهلندسة التكنولوجية 
معاٍد  حزيب  تنظيم  أيُّ  لديه  وليس  1986م(.  )1406هـ  سنة  إعدامه  وتّم  بغداد،  يف 
بتعاليم اإلسالم، مؤّديًا فرائضه يف  تقّيًا ملتزمًا  أّنه كان شاّبًا  الوحيدة  للسلطة، جريمته 
أوقاهتا، متخّلقًا بخلق الرسول األعظم صىل اهلل عليه وآله، وهكذا ُقطِفت زهرة شبابه 

قبل أوانا.
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٥٥. مالزم اأّول كرمي بن كاظم بن حمزة بن �سرحان بن مغري العّبا�سي العلوي:

قتل يف تاج املعارك قاطع العامرة عام )1402هـ 1982م(.

٥٦. ح�سني بن جار الّل بن فرحان بن مغري بن عمران العّبا�سي العلوي:

كان يف قّوات حرس احلدود.

قتل عام )1402هـ 1982م( رشق البرصة، أعقب عليًا.

٥7. هيثم بن ح�سن بن جار الّل بن فرحان بن مغري العّبا�سي العلوي:

قتل عام )1402هـ 1982م( يف القاطع الشاميل خالل احلرب العراقية اإليرانية، كان 
يف قّوات احلرس اجلمهوري.

٥8. ب�ّسار بن رّدام بن جار الّل بن فرحان بن مغري العّبا�سي العلوي:

ُأعِدَم الشرتاكه يف جريمة قتل شخص من الرمادي مطلع التسعينيات من القرن املايض.

٥9. ريا�س بن عّبود بن م�سعان بن مغري العّبا�سي العلوي:

قتل خالل احلرب العراقية اإليرانية، رشق البرصة من عام )1402هـ 1982م(.

٦0. طارق بن جّبار بن جميد بن م�سعان بن مغري العّبا�سي العلوي:

وأمام  1991م(،  )1411هـ  عام  كربالء  حمافظة  مبنى  أمام  ُأعدم  مجهوري.  حرس 
حشد من أهايل كربالء.
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انتفاضة  أثناء  العّزل، يف  النار عىل األبرياء  التهاون يف إطالق  أّما سبب إعدامه فهو 

جرى  ما  هو  اآلخرين  فيها  ساعد  التي  املواقف  تلك  ومن  1991م(.  )1411هـ  عام 

لشقيق املؤّلف املدعو )عامد(، وكان معاقًا يف يده إّبان احلرب العراقية اإليرانية، يف قاطع 

)الشوش(. ففي أحداث عام )1411هـ 1991م( كان معظم أهايل كربالء قد فّروا إىل 

واحتامل  املدينة،  هلذه  احلكومية  القوات  قصف  من  بأنفسهم  للنجاة  األماكن؛  خمتلف 

من  )الدوهيية(  منطقة  إىل  التجأت  قد  ُأرستنا  وكانت  القّوات،  تلك  قبل  من  اقتحامها 

توابع كربالء طويريج، عند بعض األصدقاء من عشرية )العگابات( التي تساكن قبائل 

وعندما  للسلطة،  )املعارضني(  بيد  تزال  ال  كربالء  مدينة  وكانت  الشّمرية.  )املسعود( 

شّحت املواد التموينية هناك حاول شقيقي مع البعض من رفاقه القدوم إىل مدينة كربالء 

والبقوليات، ولكنّهم فوجئوا  الغذائية، كاألرز والسمن  املواد  التزّود من بعض  هبدف 

بأّنم بني أيدي بعض منتسبي احلرس اجلمهوري، فأمروهم باالنبطاح أرضًا من أجل 

صليهم بالرصاص، لكن )عامد( رفض تنفيذ األمر متشّفعًا بيده التي ُأعيقت يف معارك 

انتبه )طارق بن جميد( املرتجم له، وهو أحد هؤالء األفراد من منتسبي  الشوش، وهنا 

قّوات احلرس اجلمهوري، وعرف قريبه )عامد( من دون أن يعرفه )أخي(، وطلب منهم 

اهلرب برسعة، وإالَّ سيتّم إعدامهم مجيعًا، وهكذا أفلتوا بإعجوبة، مثلام ساعد غريهم يف 

التخّلص من املوت وإنقاذ أعراض بعض النسوة التي تنتهك يف مثل هكذا ظروف، غري 

أّن التقارير راحت تصل املسؤولني عنه؛ ليعدم بتهمة اخليانة العظمى!
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اآل ثامر

ذكر َمن ُقِتل من ولد ثامر بن جمعة ابن ماّل �سهاب العّبا�سي العلوي

٦1. �سلمان بن عّبود بن ثامر بن جمعة بن �سهاب العّبا�سي العلوي:

هو سلامن بن عّبود بن ثامر بن مجعة بن شهاب ابن مري أمحد خان ابن عيل شاه ويردي 
خان ابن حسني خان ابن أمحد منوچهر خان ابن حمّمد شاه ويردي خان ابن حسني خان 
ابن منصور بيگ ابن زهري بن ظاهر بن عيل سلوز ابن حمّمد ابن املرجع ابن منصور ابن أيب 
احلسن طليعات بن احلسن الديبق الرئيس ابن أمحد العّجان ابن احلسني بن عيّل بن عبيد 
اهللّ بن احلسني بن احلمزة السّيد األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح 

ابن احلسن بن عبيد اهللّ العميد ابن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب أمري املؤمنني.

وجاء يف كتاب )معلومات ومشاهدات يف الثورة العراقية الكربى لسنة 1920(، وتت 
عنوان )قصائد لشاعرات يف ثورة العرشين(، وكانت من بينها هذه القصيدة التي ختاطب 

َع يف حومة الوغى، فقالت من الشعر الفرايت الشعبي: هبا والدة فلذة كبدها عندما رُصِ

ــون بــيــك ــ ــل ــ تـــــرّد الـــــزمل لـــو فـــاتـــت اعــلــيــكاويـــــــاه يــبــنــي اش

حياچيك واحــد  كــل  راس  ــطــب ليكتگص  ي مــنــكــر مـــن  اشـــلـــون 

ــك ــي ــواف ــل لـــو ت ــ ــراج ــ تــگــفــلــه مـــن يــصــد ليكتـــــروح امل ــدك  ــ أريـ

ــك ــي ــاب ــن ــة ســـبـــع مّلــــــن ي ــ ــف ــ يّطيك)1(وگ ــوم  ــي اب ــواب  ــ اجل ــي  إّطـ

)1( معلومات ومشاهدات يف الثورة العراقية الكربى لسنة 1920: السّيد حمّمد عيل كامل الدين/ 357.
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واحلقيقة أّن هذه القصيدة للشاعرة بربيته بنت عمران العّبايس العلوي بحّق ولدها 
سلامن بن عّبود بن ثامر عند وفاته أو )قتله(، وهي من موروث قبيلة الكرد وقرأ بعضهم 

القصيدة هكذا:

تنّسيت مـــا  بـــس  رزن  ــتــك  أمسيتعــرف اّبطني  ــاص  رص ويقالب 

ــي لــيــك ــ ــن جي ــ ــر م ــك ــن ــون م ــلـ ــظــل بيكشـ ت لـــو  ــل  ــراجـ املـ تــــروح 

وكان هلا ولد قتل يف معركة ضّد قبيلة العوابد، وال ندري هل هو )عبد( كام تدّلل عليه 
بعض قصائدها، أو هو سلامن املرتجم له، أو مها اثنان قتال يف مناسبتني خمتلفتني؟ وهلا 

العديد من القصائد اجلميلة، ومنها هذه األبيات:

تنعد ــال  ــ ارجـ ــال  ــرجـ الـ كـــل  وصدمـــو  ِشَبْه)1(  اوبيهم  ذهب  بيهم 

ــدد اع ــدت  ــش ان ــا  امــطــاي ــل  ع تنعدوال  ارجــــال  الـــرجـــال  كــل  وال 

٦2. �سياء بن عبد الأمري بن عبد بن عّبود بن ثامر بن جمعة العّبا�سي العلوي:

ولد )1377هـ 1958م(.

ُأعِدَم بتاريخ 28 / 12 / 1985م )1405هـ( بتهمة االنتامء إىل حزب الدعوة بعد 
تركه اجليش الشعبي، خالل احلرب العراقية اإليرانية.

٦3. ح�سن بن عبد زيد بن عبد بن عّبود بن ثامر بن جمعة العّبا�سي العلوي:

بغداد،  كربالء  طريق  عىل  سري  حادث  قتله  سبب  كان  1962م(،  )1381هـ  ولد 
بتاريخ 22 / 11 / 2005م )1426هـ(. وله عقب.

)1( الِشَبْه: املعدن الرخيص عكس الذهب.
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٦4. �سيف بن عبد زيد بن عبد بن عّبود بن ثامر بن جمعة العّبا�سي العلوي:

تعّرضه  بعد  التكفريية  اإلرهابية  املجاميع  قبل  من  قتل  1981م(،  )1401هـ  ولد 
للتعذيب بتاريخ 12 / 9 / 2006م )1427هـ( يف بغداد.

اآل چاوو�س

ذكر َمْن ُقِتل من اآل چاوو�س من العّبا�سيني العلويني.

٦٥. اأمني بن �سويدان بن م�سطفى بن �سالح العّبا�سي العلوي:

إبراهيم  بن  الكريم  بن عبد  هو أمني بن سويدان بن مصطفى بن صالح بن مهدي 
بن فتح اهللّ بن ماميل بن إمام قيل بن شمس الدين بن منصور بن زهري بن ظاهر بن عيل 
سلوز ابن حمّمد ابن املرجع بن منصور ابن أيب احلسن طليعات بن احلسن الديبق ابن أمحد 
العّجان ابن احلسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ بن احلسني بن محزة السّيد األجل األكرب بن عبد 
اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح بن احلسن بن عبيد اهللّ العميد ابن أيب الفضل العّباس 

بن عيلِّ بن أيب طالب.

ولد )1287هـ 1870م(، وقتله اإلنجليز بسبب قتل ضابط بريطاين يف لواء بعقوبة 
عام )1336هـ 1918م(، وكان خمتار خرنابات وقتئٍذ، وله عقب.
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بن  بن م�سطفى  بن ح�سن  بن عبد احل�سني  بندر  بن  بن عّبا�س بن ح�سني  ٦٦. خ�سرّي 

اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

ولد )1341هـ 1923م(، وقتل بعبوة ناسفة من قبل اجلامعات التكفريية يف بغداد 
حّي القادسية عام )1426هـ 2005م(، وله عقب.

بن  م�سطفى  بن  ح�سن  بن  احل�سني  عبد  بن  بندر  بن  ح�سني  بن  عّبا�س  بن  �سالح   .٦7

اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

ولد )1366هـ 1947م(، واغتيل يف بغداد حّي اإلعالم عام )1424هـ 2003م(. 
وله عقب.

٦8. مهّند بن خ�سرّي بن عّبا�س بن ح�سني بن بندر بن عبد احل�سني بن ح�سن بن م�سطفى 

بن اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

ولـد )1390هــ 1970م(، واغتيـل يف أملانيـا عـام )1408هــ 1988م( ألسـباب 
بالعمل. تتعّلـق 

٦9. عــّواد بــن فا�ســل بــن خليــل بــن اإبراهيــم بــن جنــم بــن عبــد الكــرمي بــن اإبراهيــم 

ــي العلــوي: العّبا�س

ولد )1375هـ 1956م( وقتله محاية الرئيس العراقي صدام حسني يف طريق بغداد 
بعقوبة يف منطقة الكاملية بحّجة مضايقته هلم يف السري.
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70. مهدي بن خليل بن اإبراهيم بن جنم بن عبد الكرمي بن اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

عام  اإليرانية  العراقية  احلرب  خالل  وقتل  1950م(،  )1369هـ  مواليد  من  هو 

)1406هـ 1986م( يف البرصة قاطع اخلفاجية، وله عقب.

71. حممود بن عبد الر�سا بن عّبا�س بن عّبود بن علي بن عّبا�س ابن ماّل ح�سني بن 

�سالح بن مهدي بن عبد الكرمي بن اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

)1404هـ  عام  اإليرانية  العراقية  احلرب  خالل  وقتل  1961م(،  )1380هـ  ولد 

1984م(.

بن  ابن ماّل ح�سني  الر�سا بن عّبا�س بن عّبود بن علي بن عّبا�س  72. جا�سم بن عبد 

�سالح بن مهدي بن عبد الكرمي بن اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

)1403هـ  عام  اإليرانية  العراقية  احلرب  خالل  وقتل  1965م(،  )1384هـ  ولد 

1983م(.

73. اأحمد بن �سال بن حميد بن عبد بن عليان بن كاظم بن جواد ابن ماّل ح�سني بن 

�سالح بن مهدي بن عبد الكرمي بن اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

ولد )1411هـ 1991م(، وقتله إرهايب بحزام ناسف عام )1427هـ 2006م( يف 

خرنابات يف دياىل.
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74. عبد احل�سني بن يا�س بن خ�سرّي بن عّبا�س بن جواد ابن ماّل ح�سني بن �سالح بن 

مهدي بن عبد الكرمي بن اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

ولد )1380هـ 1961م(، واغتيل يف الفلوجة عام )1429هـ 2008م(.

7٥. ح�سني بن عبد بن علوان ابن ماّل ح�سني بن �سالح بن مهدي بن عبد الكرمي بن 

اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

)1406هـ  عام  اإليرانية  العراقية  احلرب  خالل  وقتل  1963م(،  )1382هـ  ولد 

1986م(.

7٦. اأحمد بن عّبود بن فا�سل بن عّبود بن جا�سم بن حمّمد بن عبد احل�سني بن ح�سن 

بن م�سطفى بن اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

كان رشطيًا يف بعقوبة، أمسك إرهابيًا يرتدي حزامًا ناسفًا مع آخرين، وفّجر اإلرهايب 

احلزام، فقتل معه، كان ذلك عام )1429هـ 2008م( يف بعقوبة.

بن  ن�ساأت بن توفيق بن حمّمد جواد بن عّبا�س بن حمّمد بن م�سطفى بن �سالح   .77

مهدي بن عبد الكرمي بن اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

ولد )1380هـ 1961م(، وقتل من قبل القّوات األمريكية يف حّي املعّلمني يف بعقوبة 

عام )1427هـ 2006م(، وله عقب.
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78. ح�سني بن عبد بن علوان بن عّبا�س بن كاظم بن جواد بن هادي ابن ماّل ح�سني بن 

�سالح بن مهدي بن عبد الكرمي بن اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

)1406هـ  عام  اإليرانية  العراقية  احلرب  خالل  وقتل  1963م(،  )1382هـ  ولد 
1986م(.

79. عزيز بن قّدوري بن عزيز بن يا�س بن جنم بن عبد الكرمي بن اإبراهيم العّبا�سي 

العلوي:

ولد )1361هـ 1942م(، وُأِعَدم بتاريخ 2 / 9 / 1990م )1410هـ( بتهمة االنتامء 
إىل حزب الدعوة، ومل ُيستَلم جثامنه، ومل ُيسَمح بإقامة الفاتة عىل روحه، وله عقب.

80. زهري بن عليوي بن �سالح بن مهدي بن �سالح بن مهدي بن عبد الكرمي بن اإبراهيم 

العّبا�سي العلوي:

)1405هـ  عام  البرصة  عمليات  قاطع  يف  اإليرانية  العراقية  احلرب  خالل  قتل 
1985م(، وله عقب.





املطلب الرابع

مراقد بع�س اأعالم العّبا�سّيني العلوّيني
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العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهما ال�سالم

مرقده يف كربالء املقّدسة، وموضعه يف قول الشيخ املفيد: فإّنه دفن يف موضع مقتله 
عليه  احلسني  يدي  بني  استشهاده  الغارضية، وقربه ظاهر)1(، وكان  بطريق  امُلَسنّاة  عىل 
العتبة  من  الرشقي  الشامل  إلی  املطّهرة  العّباسية  الروضة  وتقع  )61هـ(.  سنة  السالم 
العتبتني أي  احلسينية املقدسة، وبمسافة )247 م()2(، وبمسافة )378 م( بني مركزي 
بني مركزي الشباكني املقدسني لسيد الشهداء وأيب الفضل العباس عليهام السالم، وإلی 
املرشق منها يقع نر العلقمی املغمور، وحييط بالروضة العّباسية شارع شبه دائري متصل 

بفضاء واسع مكشوف يتوسط مرقدي احلسني والعّباس عليهام السالم.

( أّن للروضة  وقد ذكر الدكتور عبد الوهاب الرايض يف كتابه املوسوم )العّباس بن عيلٍّ
العّباسية صحنًا كبريًا تبلغ أبعاده اخلارجية )112م( طوالً، و)92/5م(، عرضًا ويزيد 
طول الصحن من اجلهة الشاملية الرشقية قلياًل، وينقص من اجلهة اجلنوبية الغربية قلياًل، 
وعىل هذا تكون املساحة الكّلية التي يشغلها الصحن الرشيف هي )10360م2( عرشة 
آالف وثالثمئة وسّتني مرتًا مرّبعًا، وحييط به سور يبلغ ارتفاعه )11م( أحد عرش مرتًا، 
واجلدران اخلارجية للسور مزّينة بزخارف هندسية غاية يف اجلامل واإلبداع من الطابوق 

)اآلجر( واجلص، وللصحن تسعة أبواب موّزعة عىل حميط الروضة العّباسية، هي:

)1( اإلرشاد/ 361، كفاية الطالب/ 402، إعالم الورى بأعالم اهلدى/ 252، موسوعة بطل العلقمي 3/ 
.204 188

)2( بني أقرب نقطة يف السور اخلارجي املقابل لكلٍّ منهام وعلی امتداد منطقة ما بني احلرمني.
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1. باب القبلة.

2. باب اإلمام احلسن عليه السالم.

3. باب اإلمام احلسني عليه السالم.

4. باب اإلمام صاحب الزمان عليه السالم.

5. باب اإلمام موسى بن جعفر عليهام السالم.

6. باب اإلمام حمّمد اجلواد عليه السالم.

7. باب اإلمام عيّل اهلادي عليه السالم.

8. باب الفرات )العلقمي(.

9. باب أمري املؤمنني عليه السالم)1(، انتهى.

وعىل مدى عّدة قرون جرى تطوير وتوسعة الروضة العّباسية، كان آخرها ما قام به 
احلاج حميي حممود حبيب اهليتي من قبل وزارة األوقاف العراقية سنة )1985م(، حيث 
ثّم  التطوير اخلارجي واألرضيات والقّبة من الداخل وبالقايش الكربالئي،  قام بأعامل 

توّقف العمل سنة )1990م( بسبب أحداث كربالء، واكتمل عام )1991م(.

وتوسعة  تطوير  أعامل  من  الكثري  2012م(  )1433هـ  هذا  عامنا  يف  اليوم  وجتري 
الصحن العّبايس املطّهر من الداخل واخلارج، وتسقيف فضاء الصحن العلوي، وذلك 

يف عهد األمني العام للعتبة العّباسية السّيد أمحد الصايف.

ويوجد إىل يمني الواقف أمام باب القبلة رمزان لكّفي العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم، 

)1( املصدر نفسه/ 176 177. ومن شاء فلرياجع؛ ففيه تفاصيل دقيقة.
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املحيط  الشارع  يف  والتوسعة  التطوير  نتيجة  األصيل؛  بموقعهام  حيتفظا  مل  أّنام  واحلقيقة 
الفريد أليب الفضل يوم العارش من  ران بذلك املوقف  أّنام يذكِّ بيد  العّباسية،  بالروضة 
املحّرم سنة )61هـ(؛ إذ قطعتا من أجل الدين احلنيف، ومن أجل إيصال املاء إىل أطفال 
وعيال آل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبهم األخيار، أّما إخوته عبد اهللّ وجعفر 

وعثامن فمرقدهم مع الشهداء جنب رضيح احلسني بن عيلٍّ عليهام السالم.

اإ�سالم �سهر)1(

اإمامزاده اأبو عقيل حمّمد بن عليٍّ العّبا�سي العلوي

هو: أبو عقيل حمّمد بن عيلِّ بن حمّمد بن احلسن بن إسامعيل بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ 
بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس، عقبه عيل. هكذا نسبه ابن طباطبا، قال: )بالري( من 

نازلة كليس من سواد الرويان من أرض طربستان)2(.

وجاء يف كتاب )بقاع مترّبكة حمافظة طهران(: إمامزاده عقيل عليه السالم: هو من أحفاد 
أيب الفضل العّباس عليه السالم، وبقعته واقعة يف شارع شهيد مدين يف إسالم شهر.

ابن أيب الفضل  أبا عقيل حمّمد  يا  الزيارة: السالم عليك  املثبت عىل لوحة  أّما اسمه 
العّباس ابن أمري املؤمنني)3(.

ساوه   - طهران  بني  القديم  الطريق  علی  كم   12 بعد  علی  طهران،  جنوب  قرب  مدينة  شهر،  إسالم   )1(
وآزادگان - أمحد آباد.
)2( منتقلة الطالبية/ 166.

)3( بقاع متربكه استان هتران/ 4 5 )فاريس(.
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وقد أّكد الشيخ حمّمد حبيب رازي هذه النسبة وهذا املوقع يف كتابه )تذكرة املقابر يف 
أحوال املفاخر()1( هكذا: أبو عقيل حمّمد بن عيلِّ بن حمّمد بن احلسن بن إسامعيل بن 

)عبد اهللّ()2( بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس عليه السالم.

غري أّن ابن طباطبا ذكره يف كتابه املنتقلة يف من ورد أصفهان من أوالد العّباس بن عيلِّ 
بن أيب طالب عليهام السالم، قال: )بأصفهان( من ناقلة الري أبو عقيل حمّمد بن عيلِّ بن 
حمّمد بن احلسن بن إسامعيل بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن 

عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم، عقبه املرتىض، وشهر بستي، وأبو القاسم املجتبى)3(.

وقد أخذ عنه السّيد مهدي الرجائي يف كتابيه )املعقبون()4(و)الكواكب املرشقة()5(.

ُأنجز يف الوقت  القاجاريني،  البناء ُأّسس زمن الصفويني، وتطّور زمن  إّن أصل  ثّم 
واألُمور  األوقاف  إدارة  قامت  1360هـ  سنة  ويف  ُأخر،  مباٍن  إليه  وُأضيفت  احلارض، 
اخلريية التابعة لـ )شهر ري( بتجديد البناء، وعنوان هذه البقعة مثبت يف فهرست اآلثار 
يبعث  ذلك  كلُّ  وطهران(،  )ري  توابع  من  شهر  وإسالم  طهران،  حمافظة  يف  التارخيية 
عىل االطمئنان بصّحة هذا املرقد الذي يقع يف منطقة إسالم شهر شارع گلها ثّم شارع 
)شارع  فيسّمى  له  املقابل  الشارع  أّما  باسمه،  املنطقة  تلك  سّميت  وقد  يمينًا،  الشهداء 

إمامزاده عقيل(.

)1( َاخرتان فرُوزان رى َوطهران، يا تذكرة امَلقابِر يف أحوال امَلفاخر/ 486 )فاريس(.
)2( يف األصل )عبيد اهللّ(، ولعّله خطأ مطبعي.

)3( منتقلة الطالبية/ 27، چهره درخشان 2/ 138 139.
)4( املعقبون من آل أيب طالب 3/ 408.

)5( الكواكب املرشقة 3/ 62، 407.
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ويعلو هذا الرضيح مشّبك من املعدن مطّعم بالذهب، تبلغ أبعاده بحدود )2 × 3(، 
ويوجد عىل اللوحة الذهبية كتابة فارسية باسم صاحب املرقد، أّما مساحة البناء الكّلية 
فهي )37000(م2، وهو بشكل مستطيل تعلوه قّبة طينية، وظاهر البناء مزّين بالكايش 
املعّرق األصفر واألزرق والفريوزي، ومكتوب عليها باخلط الكويف وخط النستعليق)1(.

ترّشفت  وقد  تقريبًا  )60م2(  مساحتها  تبلغ  للمصّلني  املرقد  خارج  صالة  وهناك 
بزيارته يوم األربعاء املصادف 2014/10/8م.

اإ�سفهان 

اأبو العّبا�س حمّمد بن عبد الّل العّبا�سي العلوي

هو أبو العّباس حمّمد بن عبد اهللّ بن حمّمد بن عبد اهللّ بن جعفر بن قاسم بن حسن بن 
عبيد اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني.

تقع هذه البقعة الرائعة يف مدينة خوراسكان بأصفهان يف بناء رفيع ومجيل جّدًا، بنيت 
البقعة من اآلجر والطني يف القرن الرابع بعد اهلجرة، وأعيد بناؤه يف سنة 920 هـ ق، 
يف عهد الشاه إسامعيل الصفوي وبجهود من نائب خوراسكان )صالح حمّمد ابن شاه 

شمس الّدين عيل( املعروف باسم )مباركشاه(. 

بالبالط  القبة  وزينت  والرسم  باجلص  وزّينت  والطوب  احلجر  من  البقعة  بنيت 
األزرق الساموي.

)1( بقاع متربكه استان هتران/ 4.
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وتّم تدمري البقعة يف حوايل سنة 1340هـ.ش، بسبب األرضار النامجة عن الرطوبة 
وسقوط السقف و ُأعيد جتديد بنائها، وكانت مساحة البقعة يف املايض 100 مرت مربع، 
ولكن تدرجييًا اّتسع إلی حدٍّ كبري مع رشاء ستة بيوت وإحلاقها إلی املقام، و صار واحدًا 

من املزارات العظيمة يف حمافظة أصفهان. 

ويشمل املبنی رشفة مجيلة، وقبة رفيعة، ومئذنتني عاليتني مع اجلدران املزينة بالبالط 
والقاجارية،  الصفوية  الفنون  نمط نصب  مرآة مجيلة وحّساسة ولوحات علی  ونصب 

وُأضيف علی جمد البناء، رضيح ذهبي مجيل وممتاز. 

ونقش يف ستة سطور علی حجر بسمك 70 سم منصوب عىل صدر اجلدار يف إاليوان 
املنقوش  والنص  البقعة،  ومعّمر  النائب  قرب  احلجر  هذا  وتت  وبالضبط  للبناء  املقابل 
علی احلجر كام ييل: )بسم اهللّ الرمحن الرحيم، قال اهللّ تبارك وتعاىل: }وَمَا َأرْسَْلنَاَك إاِلَّ 
رَحْمًَة لِْلعَاَلمِنيَ{، الّلهم صلِّ عىل حمّمد املصطفى وعيلٍّ املرتىض واحلسن الرضا واحلسني 
الشهيد بكربال وعيلٍّ زين العابدين وحمّمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعيلِّ 
بن موسى الرضا وحمّمد التقّي وعيلٍّ النقي واحلسن العسكرى وحمّمد املهديِّ صلوات 
اهللّ عليهم أمجعني، هذا املزار املبارك حلرضة إمامزاده معصوم، املظلوم الشهيد )تغمّده 

اهللّ بغفرانه وأسكنه يف رياض اجلنة( أبو العّباس.

وهناك داخل البقعة نقش منحوت بخط النستعليق يف ستة سطور علی حجر كبري ما 
نّصه: )بسم اهللّ الرمحن الرحيم واحلمد هللّ ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل حمّمد وآله 
أمجعني، فهذا النسب موافق باجلامع املنسوب إىل الشيخ أيب احلرب حمّمد الدينوري رمحه 
اهللّ والنسب هذا: أبو العّباس حمّمد بن عبد اهللّ بن حمّمد بن عبيد اهللّ بن جعفر بن قاسم 
بن حسن بن عبيد اهللّ بن عّباس ابن أمري املومنني وإمام املتقني ويعسوب الدين أسد اهللّ 
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الغالب عيلِّ بن أيب طالب عليه الصالة والسالم(.

فقد احتوی النقش، علی نسب السيد أيب العّباس حمّمد وأنَّه كان سلياًل أليب الفضل 
العباس عليه السالم بطريق ثامنية آباء.

وقرأ السّيد األبطحي النقش هكذا: )أيب عبد اهللّ حمّمد بن عبد اهللّ بن جعفر( وعلی 
املنقوش  السالم، وهذا هو  العباس عليه  الفضل  أيب  إىل  نسبه بسبع وسائط  ينتهي  هذا 

علی الرضيح املقدس.

ُجدد املبنی القديم يف عام 1385هـ.ق، من قبل املؤمنني علی النمط القديم وبقي منه 
إيوان ورشفته وعىل اجلانب األيمن من اإليوان أثبتت لوحة حجر مؤرخة 1160هـ.ق.

يف وسط البقعة رضيح كبري مصنوع من املعدن والفضة وطالء الذهب، مكتوب علی 
بابه ما نّصه: )رضيح مطّهر حرضت أيب العّباس حمّمد ابن أيب عبد اهللّ بن حمّمد بن عبد 
اهللّ بن جعفر بن قاسم بن حسن بن عبيد اهللّ بن عّباس ابن أمري املومنني عليه السالم 

بسال 1364 هجرى شمسى 1405 قمرى إمتام يافت، عمل مصطفى روزگاريان(.

وقد بنيت مئذنتان يف املدخل الرئييس للمقربة التي تواجه الشارع، عىل ارتفاع حوايل 
فعاليات  نظرًا إلقامة  والنباتات،  الزهور  من  املعّقد يف خلفية  بالبالط  مرتًا غّطيت   16
خمتلفة يف الرضيح، متت تغطية الفناء أكثر من 1200مرت، وعىل مقربة من الرضيح يقع 

قرب )آية اهللّ حاج سّيد أمحد فقيه إمامى( رمحه اهللّ.

إىل  أبناء عمومته وجاء  إيران مع جمموعة من  إلی  العباس هاجر  أبا  السيد  إنَّ  يقال 
يعمل  والعرشين، وكان  الثاين  العبايس  احلاكم  املستكفى  اهللّ  أصفهان خالل عهد عبد 
العباس وأعلم  العامل لدی احلداد يعرف نسب أيب  متدربًا يف متجر حداد، وكان أحد 
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علی  أبوالعباس  اطلع  وعندما  العلوّيني،  يبغضون  كانوا  الذين  احلكوميني  املسؤولني 
خيانة العامل عند احلداد فرَّ لياًل إلی حدود )َجْي(. ثم ُألقي القبض عليه وُقطَِع رأُسه 
للحصول عىل اجلائزة، ودفن يف هذا املكان، بعدما وجد سكان خوراسكان جثامنه بال 

رأس، عرفوه بمساعدة أحد املقربني منه، وحّدد تاريخ استشهاده يف 342 هـ.
املعجزات من مقام هذا  العديد من  انترش  قد  التقرير،  النظر عن صّحة هذا  وبقطع 

السيد اجلليل القدر وقد مجع بعض تلك املعجزات الشيخ رباين خلخايل يف كتابه.
الشاهد  املنقوشة علی  املذكور  نسبه  سلسلة  خطًأ يف  إنَّ  نقول:  الرشيف  نسبه  وعن 
املوجود، فقد ُعّد السيد أبو العباس يف نقوش احلجر والرضيح املطّهر، حفيدًا للقاسم 
علامء  ذكر  وقد  بالتأكيد،  خطأ  وهذا  السالم،  عليه  العباس  بن  اهللّ  عبيد  بن  احلسن  بن 

األنساب للحسن بن عبيد اهللّ، مخسة أبناء معقبني، أسامؤهم:
ويعدُّ  العبايس،  واملأمون  العبايس  هلارون  املعارص  الشاعر،  العّباس  الفضل  أبو   .1
البيت عليهم السالم، و كان خطيبًا وشيخ عشريته و أمريًا علی  واحدًا من علامء أهل 

احلجاز.
2. إبراهيم امللقب بجردقة.

3. محزة، كان رائع اجلامل وعندما رآه املأمون العبايس، أعطاه ألف درهم، لشبهه بعيلٍّ 
عليه السالم.

4. عبيداهللّ األصغر، أعطاه املأمون العبايس احلكم يف مّكة واملدينة.
5. الفضل، املّكنى أبا جفنة، كان قويًا جدًا وشجاعًا، يعرف بنوه ببني صندوق. 

ومل يكن بني أبناء )احلسن بن عبيد اهللّ( َمن اسُمه )قاسم( حتی يلد ابنًا اسمه جعفر 
ثم عبد اهللّ.
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ويبدو أّن )قاسم( ابٌن لـ)محزة الشبيه ابن حسن بن عبيد اهللّ(، ابن طباطبا ذكر فی خرب 
خروج العلوّيني إلی املدن اإلسالمية، إّن جعفر بن قاسم بن محزة بن حسن بن عبيد اهللّ 

بن عّباس الشهيد عليه الّسالم.

وِوفقًا ملا كتبه علامء األنساب فإّن قاسم بن حسن كان سيدًا جلياًل رائع اجلامل، حيّب 
كلُّ أحٍد أْن يكون جليسًا له، وقد ذكر الفخر الرازي له عرشة أبناء معقبني، منهم جعفر 

بن قاسم و ذكر أّنه: )كان عاملًا شاعرًا ومجيع عقبه بمرو(.

الشبيه( مكنَّی  العمري: )جعفر بن قاسم بن محزة  ابو احلسن  النّسابة  العاّلمة  وقال 
بأيب عبد اهللّ ويذكر أّن ذّرّيته يف مرو، ثم يضيف قائاًل: )جعفر أبو عبد اهللّ أعقب مجاعة 

بمرو علامء(.

وَيذكر العبيديل النّسابة ذّرّية جعفر يف خراسان، أنَّه كانت هجرة )أيب العّباس حمّمد( 
من خراسان إلی أصفهان، وُنسب أبو العباس إلی أيب الفضل العباس بعد سبع وسائط 
وهي عىل النحو التايل: أبو العّباس حمّمد ابن أيب عبد اهللّ حمّمد بن عبد اهللّ بن جعفر أيب 

عبد اهللّ بن قاسم بن محزة الشبيه ابن حسن بن عبيد اهللّ بن عّباس الشهيد عليه السالم.

وله أبناء عمومة يف أصفهان، يمكن تسمية بعض منهم:

1. عيلُّ بن عبد اهللّ بن إبراهيم بن عيلِّ بن حمّمد الشهيد ابن محزة بن عبد اهللّ الشاعر 
ابن عّباس اخلطيب ابن حسن بن عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس الشهيد عليه السالم.

2. عيلُّ بن حمّمد بن حسن بن إسامعيل بن عبد اهللّ بن حسن بن عبيد اهللّ بن حسن بن 
عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس عليه السالم.

3. أبو عقيل حمّمد بن عيلِّ بن حمّمد بن حسن بن إسامعيل بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن 
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حسن بن عبيد اهللّ بن أيب الفضل العّباس الشهيد عليه السالم)1(.

اهللّ  عبد  زمن  إيران  إىل  هاجر  العباس  أبا  إّن  مصباح:  ومصطفى  رّباين  عيّل  وقال 
العلويني،  ُيضايق  الذي كان  العّباس  بني  الثاين والعرشين من حكام  احلاكم  املستكفي 
ويزّجهم يف السجون، فهاجر أبو العباس مع مجاعة من أبناء عمومته إىل إيران متنّكرًا، 
ثّم  حّدادًا،  مّدة  فاشتغَل  أصفهان،  مدينة  العّباس  أبو  وسكن  إيران،  أنحاء  يف  وتفّرقوا 
جاءت األوامر إىل حاكم أصفهان أْن يلقي القبض عىل السادة العلويني، ويقيض عليهم، 
تسّمى  منطقة  إىل  لياًل  العّباس  أبو  ففّر  احلّداد،  ذلك  مصنع  يف  العاملون  به  وشى  وقد 
مزار عظيم  القبض عليه، وقتلوه شهيدًا، ودفن هناك، واآلن قربه  ُألقي  وفيها  )جي(، 

يسّمى بُخراسگان، وحوله مقابر املؤمنني والعلامء، وتاريخ شهادته سنة 342هجـ)2(.

اسُمه  ولدًا  الشهيد،  العّباس  بن  اهللّ  عبيد  بن  للحسن  أّن  املشّجرات)3(  بعض  ويف 
القاسم، وقد ُكتب عىل أحد جدران مرقد أيب العّباس اسُمه كاماًل كام ذكرنا، وهذه الكتابة 

قديمة حيتمل تارخيها هو سنة 360هـ؛ ممّا يعطي انطباعًا بوثاقة هذا النسب واملرقد.

خوراسگان  مشهد  يف  املدفون  أّن  من  متربكه(  بقاع  املعارف  )دائرة  يف  جاء  ما  ا  أمَّ

مردم/  از  سپاسگزارى  كتاب   ،198  191  /1 اصفهان  علمّيه  وحوزه  تشيـّع  هاى  جلوه  و  ها  ريشه   )1(
الفخري يف   ،199 الطالبّية/ 198  املباركة يف أنساب  134، الشجرة   127 127، چهره درخشان 2/ 
أنساب  الفخري يف  أيب طالب/ 403،  آل  الطالبّية/ 284، مهاجران  منتقلة  الطالبينّي/ 169،  أنساب 
يف  األصييل   ،447  /1 أصفهان  تاريخ   ،286 األعقاب/  وناية  األنساب  هتذيب   ،170 الطالبينّي/ 
أنساب الطالبينّي/ 331، التذكرة يف األنساب املطّهرة/ 274، منتقلة الطالبّية/ 27، الكواكب املرشقة 

3/ 407، الّدرة الذهبّية يف إكامل منتقلة الطالبّية 22/1.
)2( تاريخ أصفهان 1/ 448، چهره درخشان 2/ 127 129، امامزاده أبو العّباس/ 33 35.

)3( املشّجر الكّشاف/ 226، األنساب املشّجرة/ 183، مشّجر السّيد حمسن الشوكة، قسم أبناء عبيد اهللّ بن 
العّباس. وقد ُذكر للقاسم هذا: إسحاق وحمّمد، وهذا ال ينفي أّن له جعفرًا أيضًا، ومنه أبو العّباس هذا.
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أبو العباس حممد بن أيب عبد اهللّ حممد بن عبد اهللّ بن جعفر أيب عبد اهللّ بن القاسم بن 
محزة الشبيه بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العباس الشهيد عليه السالم، هاَجر من مرو إلی 

أصفهان واستشهد أبو العباس بخوراسگان)1(.

وإّن هذه القبور املنترشة يف إيران يعود بناؤها إىل أواسط القرن الرابع اهلجري)2(.

ومكان املرقد فهو يف أصفهان يف خراسگان قرب فلكة خراسگان يوجد أمام املرقد 
ساحة، أبعادها )20م × 40م(، وُأخرى خلفية، مساحتها )40م × 40م(، أّما مساحة 
بناء املرقد فهي )600م2(، أّما املساحة الكّلية للمرقد فهي بحدود )2800م2( وتوجد 
دار لتعليم القرآن الكريم، وهناك مستوصف تابع هلذا املرقد، أّما القائم باألعامل فيه فهو 
الدينية خصوصًا يف 28  املناسبات  الشيخ عزيز رضا مهدوي، وُهناك مكان للطبخ يف 

صفر الذكرى السنوية لوفاة النبيِّ الكريم صىلَّ اهلل عليه وآله.

والبناء اآلن الذب عّمر يف سنة 1385 هـ ش/ 1428 هـ ق عىل الطراز احلديث، 
رائع اجلامل ُترى فيه النقوش اإلسالمية والزخارف بالزجاج وقطع املرآة ما جيلب االنتباه، 
وتبلغ أبعاد الرضيح بحدود )2م × 3م(، وارتفاعه بحدود )3م( يعلو بابه الفّضية لوحة 
تبنّي اسم صاحب الرضيح: حمّمد بن عبد اهللّ بن جعفر بن قاسم بن حسن بن عبيد اهللّ بن 
عّباس ابن أمري املؤمنني عليهم السالم، وعلی جبهة الرضيح آيات قرآنية كريمة منقوشة 
بالذهب، ويتوّزع عىل أركانه األربعة مزهرّيات خزفية، فيها ورود مجيلة، وتعلو الرضيح 
قّبة دائرية مجيلة البناء يتوّسطها قنديل يتدىّل فوق الرضيح، أّما ساحة املرقد ففيها عدد من 
قبور العلامء وعاّمة الناس، وحيرض حشد كبري من الزائرين خصوصًا يوم )عرفة( حيث 

)1( امامزاده أبو العّباس/ 10.
)2( دائرة املعارف بقاع مرتكه 1/ 440-439. 
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يستعّد الناس عرصًا كعادهتم لقراءة دعاء )عرفة(.

املرقد  هذا  عند  تدث  وكرامات)1(  فيوضات  عن  كثرية  وقصص  أخبار  وهناك 
الرشيف، وُتقىض عنده احلاجات، وقد زاره عدد من العلامء والوجهاء هلذا السبب.

وحيتمل أّن البناء األسبق هلذا املرقد كان سنة 920 هـ زمن الشاه إسامعيل الصفوي، 
الشهيد  علی  الدين  شمس  بن  شاه  حممود  صالح  خوراسگان  منطقة  عميد  يد  علی 

املعروف بامربكشاه)2(، أّما البناء اجلديد فكان يف حدود سنة 1342ش)3(.

بابل
احلمزة الغربي)4(

أبو َيعىل محزة بن القاسم بن عيلِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس 
بن عيلِّ بن أيب طالب أمري املؤمنني عليهام السالم.

)البو  قبائل  عند  اجلنوبية  الفيحاء  )احلّلة(  قرى  إحدى  )املزيدية(  قرية  قرب  مرقده 
اهللّ  إىل  التوّسل  الزائرون وأرباب احلوائج يف  بارز، يقصده  اليوم مشّيد  سلطان(. وهو 

تعاىل عند قربه)5(.

)1( امامزاده أبو العّباس/ 43 49، ريشه ها و جلوه های تشيع و حوزه علميه اصفهان 1/ 198-191.
)2( املصدر السابق/ 39.

)3( چهره درخشان 2/ 133، امامزاده أبو العّباس/ 41.
)4( نقول: احلمزة الغريب متييزًا له من احلمزة الرشقي، وهو لقب السّيد الرشيف املقّدس أمحد بن هاشم بن 
علوي )عتيق احلسني( ابن حسني )العاّلمة الغريفي البحراين(... مرقده يف عشائر احلسكة بني الديوانية 
والرميثة. وقد اشتهرت القرية التي تقرب من مرقده بلقب احلمزة، ثّم اّتسعت إىل مدينة عامرة تعرف 

بمدينة احلمزة )احلمزة الرشقي الرشجي( )مراقد املعارف 1/ 271 272(.
)5( مراقد املعارف 1/ 268 269، الدّرة البهية يف تاريخ املدحتية/ 63 64، الدليل إىل العتبات املقّدسة/ 55.
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األئّمة  أوالد  إىل  تنسب  مزارات  احلّلة  أطراف  ويف  كّمونة:  الرّزاق  عبد  السّيد  قال 
عليهم السالم، منها قرب محزة بن احلسن بن محزة بن عيلِّ بن القاسم بن عبد اهللّ بن العّباس 

بن عيلِّ بن أيب طالب، ممّا يقرب من قرية املزيدية من أعامل احلّلة السيفية.

ثّم يذكر ما ورد عن السّيد مهدي القزويني يف )فلك النجاة( أّنه: محزة بن قاسم بن 
عيلِّ بن محزة بن حسن بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني عليهام السالم املكنّى بأيب 

يعىل، قاله السّيد جعفر بحر العلوم)1(.

ثّم قال السّيد كّمونة: إّن القرب الذي ذكره السّيد مهدي القزويني هو عني القرب الذي 
ذكره السّيد جعفر بحرالعلوم، ولكنَّ االختالف يف النسبة)2(.

أقول: ترّدد يف هذه النسبة كذلك الشيخ عيّل اخلاقاين)3( برتّدد املصادر التي أشارت 
إليه، منها: )السرية الربقية يف الرّد عىل النفحة العنربية للرباقي(، و)تنقيح املقال يف أحوال 
ي، و)سبك  الرجال( للشيخ عبد اهللّ املامقاين، و)الكنى واأللقاب( للشيخ عّباس القمِّ
الذهب( البن معّية، و)رّس السلسلة العلوية( أليب نرص البخاري... لكنّه انتهى إىل أّن 

أباه يف الصحيح هو احلسن بن عبد اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني)4(.

أقول: إّن احلمزة بن احلسن بن عبد اهللّ [ عبيد اهللّ ] بن العّباس كانت وفاته يف بيات 
بالقرب من ميسان دشت)5(.

)1( تفة العامل 2/ 34، چهره درخشان 2/ 159.
)2( مشاهد العرتة الطاهرة/ 75.

)3( احلمزة والقاسم )عليهام السالم(/ 4.
)4( احلمزة واحلسن/ 8.
)5( الدّر املنثور/ 480.
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بن  يعىل محزة  أبو  الصدر:  للسّيد  احلرمني(  )نزهة  الدين: يف  قال حمّمد حسني حرز 
القاسم بن عيلِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم: هو 
أبو َيْعىل الثقة اجلليل، قربه يف اجلزيرة جنوب احلّلة بني دجلة والفرات، له مزار معروف، 
مهدي  السّيد  وأظهره  غلط،  وهو  الكاظم،  بن  محزة  قرب  إّنه  تقول:  األعراب  وكانت 

القزويني أّنه أبو يعىل انتهی.

ويف )فلك النجاة( للسّيد مهدي القزويني: محزة أبو يعىل بن القاسم، قربه ممّا يقرب 
من قرية املزيدية من أعامل احلّلة السيفية.

قال: ويف )رسالة الوالد الشيخ عيل نجل املؤّلف يف )قبور علامء احلّلة(: أبو يعىل احلمزة 
بن القاسم، قربه جمّلل شّيدت عليه قّبة بارزة مرتفعة البناء بنيت بالقايش األزرق املشّجر، 
حيوط قربه صحن مزدحم بالزائرين، يقصده املرىض واملصابون ليايل اجلُمع بكثرة، حّتى 
يكون حول قربه يف بعض اجلمعات خلق كثري، ويف سنة )1339هـ( ُأنشئ بناء مرقده 
والقّبة املوجودة اليوم، وقد سعى يف بنائها عّداي آل جريان رئيس قبيلة )آلبو سلطان( 
وبعض التّجار والوجوه، فقد بذلوا املصاريف الطائلة، وممّن بذل جهده يف البناء جابر 
الكريمي مدير ناحية )احلمزة( وقد أّرخ هذا البناء الشيخ جاسم احليّل ببيتني من الشعر، 

ومدح فيهام جابر الكريمي بقوله:

بــبــاب ــي عـــى وُقـــــويف  ــن ــْم ــُل َت ــراهــاال  ــَم ث ــْثـ ــاُك َلـ ــ ــ ــى األم ــنّ ــَم ــَت َت

ْخ أرِّ الــفــضــِل  ــزِة  ــم حل بـــاٌب  ــي  بناها()1(ه باخللوِد  الكرِس  )جابُر 

)سنة 1339هـ(

)1( مراقد املعارف 1/ 268 270، اهلامش.
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ُكَتيِّب  القاسم يف  بن  احلمزة  اخلاقاين حياة  الشيخ حسن  ابن  الشيخ عيلُّ  أوجز  وقد 
أسامه )احلمزة والقاسم عليهام السالم(. فذكر أّن والدته كانت يف املدينة املنّورة يف األّول 
من شهر حمّرم احلرام سنة 111هـ. ونشأ ]نشأة[ علمية منذ طفولته معارصًا لإلمام حمّمد 

بن عيلٍّ الباقر عليه السالم.

ثّم حاز مبّكرًا عىل درجات علمية  الدينية ورواية احلديث،  بالعلوم  اهتّم منذ صباه 
عالية حّتى قيل عنه: عامل من علامء اإلجازة وأهل احلديث وأهل الرجال.

ختّفى كثريًا أواخر الدولة األُموية وبداية الدولة العّباسية، فأتاحت له هذه الفرتة من 
االختفاء تصنيَف العلوم ومجَعها وروايَة احلديث واألحكام الرشعية حّتى عام )128( 
هجرية السنة التي ُرفَِع الضيق هبا عن العلويني زمن اإلمام جعفر بن حمّمد الصادق عليه 

السالم، حّتى سنة )145هجـ(. 

ملع اسم احلمزة كعامل جهبذ جليل القدر، بعد هذه املّدة عاد لالختفاء مّرة ُأخرى إىل 
العهد يف زمن  السالم، حني حصل عىل والية  الرضا عليه  زمن اإلمام عيلِّ بن موسى 
املأمون العّبايس، ثّم ارتل إىل مدينة طوس؛ ليترّشف بزيارة اإلمام عيلِّ بن موسى الرضا 
عليه السالم يوم كان ويّل العهد، وهناك التقى اخلليفة املأمون العّبايس الذي أعطاه مخسني 
ألف درهم؛ لشبهه بأمري املؤمنني عليه السالم، ثّم عاد إىل مدينة جّده الرسول صىلَّ اهلل 
عليه وآله عن طريق العراق، وكان طريقه باجّتاه البرصة، ثّم اجّته نحو النجف األرشف 
قاصدًا زيارة جّده أمري املؤمنني عليه السالم وكان طريقه باجّتاه قرية املزيدية، فلاّم وصل 
وعمره  هجرية،   )201( سنة  من  احلّجة  ذي  شهر  أواخر  يف  املوت  أدركه  القرية  قرب 
الرشيف وقتئٍذ جاوز [التسعني] سنة، وكانت وفاته يف حياة اإلمام عيلِّ بن موسى الرضا 
عليه السالم وإّن قربه الرشيف كام هو عليه اآلن، وبذلك فإّنه عارص كاًل من األئّمة حمّمد 
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الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعيلِّ بن موسى الرضا عليههم السالم، وأعقب 
حمّمدًا واحلسن والقاسم وعلّيًا. 

هذا خمترص مرفق مع كتيب الشيخ عيّل اخلاقاين)1(.

وقد ورد اسم )اإلمام محزة( مثبتًا يف اخلرائط العراقية األثرية ما بني اهلاشمية واملدحتية.

ة ثبوت قرب احلمزة بن القا�سم العّبا�سي العلوي ِق�سّ

و)فلك   )42  / األعىل  )املثل  كتايَب  عن  خمترصًا  البهّية(  )الدّرة  كتاب  صاحب  ذكر 
النجاة / 336( ِقّصة ثبوت قرب أيب يعىل احلمزة العلوي، ولكنّنا أخذنا بام ذكر من حديث 

األُردوبادي نقاًل عن النوري يف )يقني املرقد(، قال:

كان سّيد العلامء والفقهاء املجاهدين سّيدنا مهدي القزويني املتوّف سنة )1300هـ( 
ين، وشّيَد دعائم املذهب، وكان يمّر باملشهد املعّظم  قد هبط احلّلة الفيحاء، وأقام َعَمَد الدِّ
عند وفادته إىل عشائر بني )زبيد(؛ لبّث الدعوة اإلهلية بينهم وهدايتهم إىل الطريقة املثىل؛ 
السنّة، وكان  أهل  يتمذهبون بمذهب  آلبو سلطان  زبيد ومن ضمنهم  إذ كانت عشائر 
عند مروره ال يزور مرقد اإلمام احلمزة؛ ولذلك قّلت رغبة الناس يف زيارته، فصادف أْن 
مّر به مّرة، ونزل تلك القرية للمبيت، فدعاه أهل القرية )الگوام( لزيارة املشهد، فاعتذر 
وقال: )ال أزور من ال أعرف( ليقينه أّن قرب احلمزة بن الكاظم يف الرّي من أرض إيران، 
قام  إذا  حّتى  هبا،  وبات  املزيدية  إىل  غادرها  ثّم  احلسني،  العظيم شاه  عبد  ملرقد  جماورًا 
للتهّجد ُأخريات الليل، وفرغ منه وطفق يرقب طلوع الفجر، فإذا داخل دخل عليه يف 
زيٍّ علوي رشيف من سادة تلك القرية، وكان يعرفه سّيدنا املهدي بالصالح والتقوى، 

فسّلم وجلس.

)1( احلمزة واحلسن/ 1 10.
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أكمل  ثّم  ذلك؟  ومِلَ  نعم.  أجابه:  قرية )احلمزة( وما زرته.  قال: استضفت أهل  ثّم 
جوابه بام قّدمه من رأي ألهل القرية )ال أزور َمْن ال أعرف(.

فقال له العلوي: )ُرّب مشهور ال أصل له(، ليس هذا قرب محزة بن موسى الكاظم 
عليه السالم كام اشتهر، وإّنام هو قرب أيب يعىل محزة بن القاسم العلوي العّبايس أحد علامء 
اإلجازة، وأهل احلديث، وقد ذكره أهل الرجال يف كتبهم، وأثنوا عليه بالعلم والورع. 

من  كان  ألّنه  العلامء؛  أحد  من  ذلك  أخذ  العلوي  ذلك  أّن  املهدي  سّيدنا  فحسب 
ونض  عنه،  فأغفل  واحلديث؟!  الرجال  عىل  االّطالع  من  هو  وأين  السادة،  )عواّم( 
للفحص عن الفجر للصالة، وخرج العلوي من عنده، ثّم أّدى فريضة الصبح، وجلس 
للتعقيب حّتى مطلع الشمس، ثّم راجع كتب الرجال التي كان بعضها معه، فوجد األمر 
كام وصفه الرشيُف الداخُل عليه ُقبيل الفجر، ثّم ازدلف أهل القرية مسّلمني عليه وفيهم 
العلوي)1( املشار إليه، فسأله السّيد )املهدي( عن دخوله عليه قبيل الفجر، وإخباره إّياه 

عن )املشهد(، وصاحبه، وعّمن أخذه، ومن أين لك ذلك؟ 

فحلف العلوي باهللّ أّنه مل يأِت ُقبيل الفجر، وأّنه كان بائتًا خارج القرية يف مكان ساّمه، 
وأّنه َسِمَع بقدوم السّيد مهدي القزويني، فجاء مسّلاًم عليه تّوًا، وأّنه مل َيره قبل ساعته تلك.

وقال:  الرشيف،  )املشهد(  لزيارة  وركب  مكانه،  من  القزويني  مهدي  السّيد  نض 
)احلّجة(  األمر  صاحب  اإلمام  هو  عيلَّ  الداخل  أّن  أشّك  ال  وأيّن  زيارُته،  عيلَّ  وجبت 

صلوات اهللّ عليه، وركب الطريق وأهل املزيدية معه)2(.

)1( جاء يف هامش/ 80 من الدّرة البهية: يقول السّيد هاشم حسن مهدي: إّن الذي امتثل أمام السّيد القزويني 
عند مبيته يف قرية املزيدية هو الطبيب العريب مهدي بن حيدر بن يونس املزيدي احلسني )لوحة إيضاح 

بقلم السّيد هاشم املزيدي يف مرقد اإلمام احلمزة(.
)2( الدّرة البهّية يف تاريخ املدحتية/ 79 81.
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 ،)267  266  / اآلمال 1  )منتهى  كتابه  القّمي يف  عّباس  الشيخ  الِقّصة  هذه  ونقل 
ولكنّه جعلها عىل لسان والد السّيد مهدي القزويني، قال:

الصالح،  املريزا  األولياء،  العلامء، وقدوة  زبدة  املعتمد،  السند، واحلرب  السّيد  يروي 
السّيد مهدي  املتهّجدين، وحيد عرصه،  املحّققني، ونور مصباح  اخللف األرشد، سّيد 

القزويني طاب ثراه عن والده املاجد، قال:

أخربين والدي: وكان يالزم اخلروج إىل جزيرة يف جنوب احلّلة بني دجلة والفرات؛ 
إذ )كانوا مجيعًا عىل مذهب أهل  بني زبيد وهدايتهم إىل املذهب احلّق؛  إلرشاد عشائر 
السنّة(، ولكْن بربكة إرشاد الوالد )قدس رسه( رجعوا مجيعًا إىل مذهب اإلمامية، أّيدهم 

اهللّ، وهم عىل ذلك إىل اليوم، ويناهزون عرشة آالف نفس(... وساق الِقّصة كاملة.

إالَّ أّن السـّيد حسـن الصـدر يؤّكـد أّنا عىل لسـان السـّيد مهـدي القزوينـي كام جاء 
التكملة)1(. يف 

علي بن حمزة الأكرب ابن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س ال�سهيد

ذكره السّيد جعفر األعرجي، قال: فأّما عيلُّ بن محزة األكرب فكان سّيدًا جلياًل، تويّف 
يف عبديس من أعامل ميسان دشت، وقربه ظاهر يزار، وكذا أبوه مات يف بيات بالقرب 

من ميسان دشت)2(.

وعيلُّ بن محزة الفقيه هذا هو جّد أيب يعىل احلمزة بن القاسم بن عيلٍّ املدفون يف جنوب 

)1( تكملة أمل اآلمل 2/ 547 برقم: 649 تقيق د. حسني عيل حمفوظ. ومل يذكر يف رسد الِقّصة مراجعته 
كتب الرجال التي كان بعضها معه.

)2( الدّر املنثور/ 480.
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احلّلة، وقد ترمجه النجايش يف رجاله)1(، والعاّلمة احليّل يف القسم األّول من )خالصة 
األقوال()2(، ووقفنا عنده يف املطلب اخلاّص به بوصفه حمّدثًا من العّباسيني العلويني.

ويوجد مرقد يف كربالء ينسب إىل عيلِّ بن احلمزة األكرب ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن 
العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب أمري املؤمنني املعروف )بابن احلمزة( خالفًا ملا ذكره العاّلمة 

املحّقق السّيد جعفر األعرجي سابقًا، وسيأيت ذكره يف باب )مراقد تتاج إىل تقيق(.

احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س ال�سهيد

قال العمري: وكان احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس ألُّم ولد.

وروى احلديث، وعاش سبعًا وستني سنة)3(، وكذا قال البخاري)4(.

وذكر الشيخ املظّفر أّن أكثر أعقاب العّباس من احلسن بن عبيد اهللّ الرئيس، فمنهم 
واهلند  واليمن  العراق  يف  منترشون  وهم  الذائع،  الصيت  وأهل  واألُمراء  األرشاف 

وطربستان والشام ومرص وغريها من البالد اإلسالمية)5(.

يوجد مرقد يف املزيدية التابعة إداريًا للحّلة ينسب إىل احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس 

)1( رجال النجايش/ 272 273 برقم: 714.
)2( خالصة األقوال/ 53.

)3( املجدي يف األنساب/ 231.
)4( رّس السلسـلة العلويـة/ 90، ويوجـد ُكَتيِّـب يف مرقـد حسـن بـن عبيـد اهللّ باسـمه، إعداد حمّمد مشـعل 
الكريـيش/ 15 17، جعـل والدتـه سـنة )100هــ( أي: بدايـة القـرن الثـاين للهجـرة، ووفاتـه سـنة 
)167هــ(. ومصـدره العمـري كتاب املجـدي/ 231 238. واحلقيقة: أّن ذلك اسـتنتاج، وال يوجد يف 

املصـدر غـري مـا ذكرنـاه. فالحظ.
)5( موسوعة بطل العلقمي 3/ 373.
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عليه السالم، زرته يوم 2012/10/5م.

يف  املثىل  )الصفوة  املخطوط  كتابه  يف  احلسني  مهدي  حسن  هاشم  السّيد  ذكره  وقد 
ترمجة أيب يعىل(.

قـال: يقـع مرقـد احلسـن بـن عبيـد اهللّ يف الطـرف الغـريب مقاطعـة )27 املزيديـة: 
قطعـة 33( قضـاء اهلاشـمية عىل يسـار الطريق السـياحي للخـارج من احلّلـة إىل قضاء 
اهلاشـمية عـىل مقربـة منـه بحـدود ثالثـني مـرتًا، لـه دّكـة عليها برقـع أخـرض حييط هبا 
شـّباك خشـبي مـن السـاج ذي الزخرفـة اإلسـالمية اجلميلـة، قـد ُأهـدي مـن مرقـد 

حفيـده أيب يعـىل أثنـاء عامرتـه األخـرية)1(.

السابق  اخلشبي  الشّباك  بدل  1990م  عام  الشّباك  هذا  وضع  ثّم  اجلوذري:...  قال 
الذي تّم إهداؤه إىل مرقد السّيد أمحد احلارث)2(.

ووصف املرقد أيضًا صاحب الدّرة البهّية يف تاريخ املدحتية)3(، وكذلك وصفه حمّمد 
مشعل)4(، وقد مّرت عامرته بمراحل خمتلفة من ِقَبل أهايل املنطقة.

إىل  الساموة  من  نزح  من  أّول  وهو  الربكايت،  عيل)5(  املدعو  أّوهلم  فكان  سدنته  أّما 
املزيدية حيث كانت البناية عبارة عن غرفة من الّطني حدود سنة )1266هـ 1845م(، 

وقد توىّل فيام بعد أعقابه سدانة املرقد بحسب التقسيم األرُسي هلم.

)1( احلسن بن عبيد اهللّ/ 17، الصفوة املثىل/ 88، 97.
)2( مراقد السادة النجباء جنوب احلّلة الفيحاء/ 145.

)3( عبد الرضا عوض/ 68.
)4( احلسن بن عبيد اهللّ/ 18 19.

)5( هو عيل بن خلف بن طعمة بن نعمة بن عزيز بن رايض الطريفي.
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وحاليًا آلت تلك السدانة وحسب قانون املزارات الشيعية يف العراق إىل األمانة العاّمة 
للمزارات الشيعية)1(.

أّما صّحة ثبوت قرب احلسن بن عبيد اهللّ بحسب ما جاء يف ُكَتيِّب )احلسن بن عبيد اهللّ( 
وتت عنوان )شواهد تارخيية( فإّنام استند إىل ما جاء يف )رسِّ السلسلة العلوية( حيث 
ذكر شهادة احلسن بن عبيد اهللّ ملوسى اجلون، ننقلها من مصدرها)2(، قال أبو نرص: وأّما 
أبو عبد اهللّ موسى اجلون)3( بن عبد اهللّ بن احلسن بن احلسن بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم 
السالم، ُأّمه هند ُأّم أخويه، فقد هرب إىل مّكة بعد قتل أخويه)4(، وحّج املهدي بالناس 
يف تلك السنة، فقال يف الطواف قائل: أهّيا األمري، يل األمان وأدّلك عىل موسى اجلون 
بن عبد اهللّ؟ فقال املهدي: لك األمان إْن دللتني عليه، فقال: اهللّ أكرب، أنا موسى بن عبد 
اهللّ. فقال املهدي: َمْن يعرفك ممّن حولك من الطالبية؟ فقال هذا احلسن بن زيد، وهذا 
، فقالوا مجيعًا: صدق، هذا  موسى بن جعفر، وهذا احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ

موسى بن عبد اهللّ بن احلسن، فخىّل سبيله.

أقول: إّن النّص يدلُّ عىل أّن موسى اجلون كان يف العراق، ثّم هرب إىل مّكة، وليس 
احلسن بن عبيد اهللّ، وحّتى لو كان األخري يف العراق فليس يف النّص ما يدّل عىل صّحة 

ثبوت مكان مرقده يف املزيدية.

)1( الصفوة املثىل يف تاريخ أيب يعىل/ 185 186 )خمطوط(.
)2( أبو نرص البخاري/ 9، مناهل الرضب 2/ 205 206.

)3( يلّقب اجلون لسواد لونه، وكان شاعرًا يكنّى أبا احلسن )املجدي/ 231(، مناهل الرضب 2/ 205.
)4( ومها: حمّمد النفس الزكية، وإبراهيم صاحب بامخرى. وُأّمهم مجيعًا هند بنت أيب عبيدة بن عبد اهللّ بن أسد 
قريش بن عبد العّزى بن قص. وكان املنصور قد قبض عىل أبيهام عبد اهللّ، وطالبه بولديه حمّمد وإبراهيم، 

ومحله إىل العراق، فامت باهلاشمية يف احلبس مقتوالً )املجدي/ 222(.
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ولكن يوجد دليل أقوى من ذلك، وهو ما نقله الدكتور هاشم حسن مهدي احلسني 
احليّل عن الطبقات تأليف خليفة بن اخلّياط حيث ذكر احلسن بن عبيد اهللّ يف الكوفة، وإْن 
ترّدد يف التاريخ، فهذه حّجة حسنة للداللة عىل صّحة مرقد احلسن)1( بن عبيد اهللّ عىل 
ما هو عليه اآلن؛ وذلك كون هذه املنطقة من توابع الكوفة حينئٍذ، ومّلا ال يوجد قرب باسم 

احلسن بن عبيد اهللّ سوى هذا أمكن الركون إىل مرقده احلايل.

عليُّ بن احل�سني بن القا�سم العّبا�سي العلوي

هو عيلُّ بن احلسني بن القاسم بن محزة األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح 
ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

جاء يف مشّجر السادة آل شوكة بعد ذكر نسبه: هو من سادات بني هاشم، قربه يف 
العراق يف أرض بابل من توابع حّلة مزيد األسدي، له قرب يزار، وله كرامات يشهد هبا 

البعيد والقريب)2(.

ويف مراقد املعارف قال حمّمد حسني حرز الدين: وعيلُّ بن احلسني هبذا التعريف الذي 
ذكره املؤّلف )قدس رسه()3(، يقع قربه يف املحاويل يف بساتني قرية )حماويل الصباغية( 

التابعة لناحية املحاويل ضمن لواء احلّلة يف العراق.

)1( أقول: مل يرفع خليفة بن اخلّياط نسب احلسن بن عبيد اهللّ إىل العّباس بن عيل بن أيب طالب، وإّنام اكتفى 
بذكر اسمه واسم أبيه، وأّنه ذكره يف وفّيات سنة اثنتني وأربعني ومائة )تاريخ خليفة بن خّياط/ 275(.

)2( مشّجر السادة آل شوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس سنة 1265هجـ.
السّيد اجلليل عيّل بن احلسني بن  العّباس هو من أوالد عّم  32 قال: )وعبد اهللّ بن  املعارف 2/  )3( مراقد 

القاسم بن القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس شهيد الطف عليه السالم(.
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وكان قربه متواضعًا، ويف سنة )1383هـ( اشتهر اشتهارًا باهرًا)1(، انتهى.

إىل  املؤّديني  اخلشبيني  البابني  منتصف  يف  وشاهدت  )2012/10/5م(،  يوم  زرته 
داخل الرضيح مكتوبًا:

نسب عيلِّ بن احلسني عليهام السالم:

بسم اهللّ الرمحن الرحيم

هذا مرقد السّيد األجل الفقيه العامل الورع عيلِّ بن احلسني بن القاسم بن احلمزة بن 
احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد ابن عيلِّ بن أيب طالب صلوات اهللّ عليهم أمجعني، 

وعّمه نرص إىل جانبه، وهو حمّمد بن القاسم بن احلمزة املذكور.

لقد رّشدوه من مكان إىل مكان حّتى نزلوا أرض النيليات، فلاّم كانت حرب األتراك 
هلا )خراب(  يقال  املحاويل،  قرى  ُأخرى من  قرية  إىل  انتقلوا  العّبايس  احلاكم  بأمر من 
الصلوات  ثّم منها إىل خربة تقرب إىل مرقدهيام عليهم  املحاويل اآلن،  قريبة إىل قنطرة 

والرمحة، وكانت وفاته سنة )500( للهجرة)2(.

حّرره عيلُّ بن حمّمد ابن العاّلمة الشيخ عبد اهللّ العذاري.

الوسائط  لقّلة  للهجرة؛ وذلك  تاريخ وفاته سنة )500(  أن يكون  أقول: ال يمكن 
املستشهد سنة )61هـ(، وهي سّت وسائط، يف  السالم  عليه  العّباس  إىل  توصلنا  التي 
مائة  اجليل  يعترب  الذي  خلدون  ابن  قاعدة  عىل  تقريبًا  واسطة  َة  َعرْشَ ثالث  تكون  حني 

)1( مراقد املعارف 2/ 32.
)2( وذكرت هذه املعلومة يف ُكَتيِّب تناول عيلَّ بن احلسني، وذكر الشكوك التي ُأثريت حوله، ويوجد يف إدارة 

حرم مرقده الرشيف/ 19.
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سنة، وعىل قاعدة اإلغريق والفرس حدود إحدى عرشة واسطة باعتبار اجليل يمّثل مائة 
وعرشين سنة، وحّتى مع اعتبار اإلقعاد واألطراف تكون النسبة كبرية، والفارق عمومًا 

يقرب من مائتي سنة، فتصّور!

وقد ُأثريت بعض الشكوك)1( حول صّحة مرقده وزيارته، فدعت لفيفًا من األهايل 
إىل أْن يستفتوا فيها بعض علامء الدين والنسب منهم: احلسني آل بحر العلوم يف )25/ 

ذي القعدة 1418هـ(، وكانت إجابته:

باسمه تعالی

ال بأس بزيارته، وال شّك عندنا يف استحباهبا؛ فإّنه من أبناء رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه 
وآله عىل ما هو ظاهر.

والسـّيد حمّمـد عيل املوسـوي احلاّممـي يـوم الثالثـاء )18 / ذي القعـدة 1418هـ( 
إجابته: وكانـت 

باسمه تعالی

بن احلسني عليه  الرشيف عيلَّ  السّيد  أّن  الرتاجم  املنسوب يف كتب  املشهور كام هو 
عليهم  البيت  أهل  ساللة  أوالد  من  سّيد  هو  املحاويل  قضاء  يف  مرقده  الواقع  السالم 

السالم، وهو موضع الترّبك واالحرتام، واهللّ تعاىل العامل.

والسّيد حسني أبو سعيدة جاء فيها:

بسم اهللّ الرمحن الرحيم

)1( زيارة اإلمام عيلِّ بن احلسني سبع الدجيل، ملؤّلفه إبراهيم مجعة الفرطويس/ 12 16.
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سامحة حّجة اإلسالم السّيد حسني أبو سعيدة املوسوي دام اهللّ ظّلكم. 

هنا  من  شكوك  مجلة  األخرية  اآلونة  يف  وردت  وبركاته،  اهللّ  ورمحة  عليكم  السالم 
وهناك حول نسب السّيد الرشيف عيلِّ بن احلسني عليه السالم الواقع مرقده يف قضاء 
أفتونا  املؤّمل يف ذلك،  فأنتم  الفصل؛  الصّباغية، ما قولكم  ناحية اإلمام قرية  املحاويل 

مأجورين نفع اهللّ املسلمني بعلّوكم.

عدد من املؤمنني منهم:

محيد كاظم عّبود/ 1 شعبان / 1418هـ 

وكانت إجابته:

بسم اهللّ الرمحن الرحيم

ُنسب هذا املرقد من قبل أهايل أواخر القرن الثالث عرش اهلجري إىل عيلِّ بن احلسني 
بن القاسم بن احلمزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن اإلمام عيلِّ عليهام السالم، 
وقد أّيد هذه النسبَة وحملَّ املرقد املرحوُم الشيخ حمّمد حسني حرز الدين نارش كتاب جّده 

)مراقد املعارف( )ج2 ص32(.

املتأّخرين،  السادات  املشّيد هو قرب ألحد  الرمز  أّن هذا  وقد حصل عندي اطمئنان 
واسمه عيّل بن احلسني.

ومن اهللّ سبحانه أستمّد التسديد قوالً وعماًل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

النجف األرشف )1 / حمّرم احلرام 1419هـ( حسني أبو سعيدة املوسوي

أقول: واضح من إجابته النفي، خصوصًا قوله: إّن هذا الرمز املشّيد هو قرب ألحد 
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السادات املتأّخرين، وعدم ذكر نسبه مّتصاًل.

صّحة  إىل  االطمئنان  عدم  عىل  ضمنًا  يدالّن  األُوليني  الفتويني  يف  جاء  ما  وكذلك 
ما  أّن  غري  زيارته،  وتستحب  البيت،  أهل  ساللة  أوالد  من  لسّيد  هو  بل  القرب،  ثبوت 
ورد يف مشّجر السادة آل شوكة وما قاله الشيخ حرز الدين جيرب بعُضه بعضًا، خصوصًا 
املوضع، ويضفيان طابع االستحسان يف موقع مرقده  له يف غري هذا  عدم وجود مرقد 

الرشيف، واهللّ أعلم.

پاك�ستان

�سّيد مزمل علي كلغان العّبا�سي العلوي

من  مراقدهم  تزار  معروفون،  أولياء  وهناك  قال:  خلخايل،  رّباين  عيل  الشيخ  ذكر 
ابن سّيد عون قطب شاه،  قبل اخلاّصة والعاّمة، وهم من نسل سّيد مزمل عيل كلغان 
وذكر منهم: العارف الكبري السّيد سجاول هزاروى يف قرية )شهيلة( يف حمافظة هزارة يف 
باكستان، وكذلك أوالده سّيد سادم شاه يف )راوالكوت(، وسّيد تاج گوهر شاه مرقده 

بالقرب من )هرى پور( التابعة هلزارة)1(.

أّما سّيد عون قطب شاه فهو: ابن يعىل ابن أيب يعىل محزة بن القاسم بن حمّمد عيل)2( 
بن محزة األكرب الشبيه ابن أيب جعفر حسن بن عبيد اهللّ مدين ابن أيب الفضل العّباس ابن 

)1( چهره درخشان 5/ 290.
)2( هو عيل بن محزة األكرب، ولعّله انفرد يف اسمه املرّكب )حمّمد عيل(.
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أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليهم السالم)1(.

أقول: هذه النسبة ليست صحيحة إذ اليوجد يف املصادر النسبية ابن باسم أيب يعىل 
وهم  أبناء  ثالثة  محزة  يعىل  أليب  عّدوا  األنساب  علامء  وإّن  العلوي،  القاسم  بن  حلمزة 
حممد)2( واحلسن)3( وعيّل)4(، وزاد اآلخرون القاسم وحيدر من مجلة أوالده)5(، ولعّل 

نسب السّيد مزمل ينتهي من طريق آخر إلی أيب يعىل محزة العلوي فتأمل.

بال

حمّمد بن عبيد الّل بن عبد الّل بن عبيد الّل بن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س بن 

علي بن اأبي طالب

وهو الشهيد يف أّيام اإلمام اهلادي )حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم احلسني(. 
واملرتجم له جّد مجيع السادة بيت املطاع الذين بمدينة )صنعاء(، وهبجرة )َسناع(، وسادة 
املآخذ ببالد )عمران(، وسادة مصنعة ريشان يف بالد ِحْضور )صنعاء(، وسادة املنجر يف 
)خبان(، وسادة الكميم يف )احلداء(، وبعض سادة )الطويلة(، وبعض السادة يف )مسور 

املنتاب(، ويف جبل )تيس( ويف )الشاهل(، كام عن زبارة)6()ت1381هـ(.

)1( چهره درخشان 5/ 268.
)2( بصائر الدرجات /374. 
)3( هتذيب األنساب /282. 
)4( األمايل، صدوق/ 455.

)5( جملة الينابيع/ 26 ص53، محزة بن قاسم علوي /18.
)6( نيل الوطر 2/ 272، موسوعة بطل العلقمي 3/ 391 392، وفيه: )البالد(، طرفة األصحاب يف معرفة 
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خّرم اآباد

احل�سني بن من�سور بن زهري العّبا�سي العلوي وولده

هو حسني خان األكرب ابن منصور بيگ ابن زهري بن ظاهر بن سلوز ابن حمّمد ابن 
املرجع بن منصور ابن أيب احلسن طليعات بن احلسن الديبق الرئيس ابن أمحد العّجان 
ابن احلسني بن عيل بن عبيد اهللّ بن احلسني بن محزة السّيد األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن 
العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهللّ العميد ابن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ 

بن أيب طالب عليهم السالم.

أزال  الذي  وهو  الصفوي،  مايض  عّباس  الشاه  قبل  من  ُلرستان  ملك  من  أّول 
املحّمديني آل شجاع الدين بقايا األتابكيني عنها، فلّقب باخلان والكبري والعظيم.

قال املسرت ستيفن هيمسيل لونگريك: ويف )1585م / 993 4هـ( كان آخر األتابكيني 
يف لرستان الصغرى ما يزال حاكاًم، وكان هذا شاه ويردي خان الذي هامجه تيمور خان 
األردالين يف تلك السنة، غري أّن هذه الساللة مل تقَو عىل أْن تعيش أمام حكم الشاه عّباس 
الصارم ورغبته اخلاّصة يف تأمني األتباع املخلصني عىل حدوده الغربية، فخلع األتباكي 
يف السنني األخرية من القرن، ونّصب مكانه حسني خان، وهو رجل ذو شخصّية عظيمة، 
وُيعّد أبرز الرؤساء اللريني، فأكسبته أعامله يف احلرب واألُمور السلمية لقب )بزرگ(، 

264، األغصان ملشّجرات أنساب  169، اهلامش، و 5/  105، چهره درخشان 2/  األنساب/ 104 
عدنان وقحطان/ 350، 352، وفيه: حمّمد بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس 

األكرب ابن اإلمام عيلٍّ عليهام السالم، وكذلك يف النفحة العنربية/ 134.
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بقسميها  كوخا(  كبري  )هضبة  لورستان  عىل  نفوذه  بسط  وقد  والكبري)1(.  العظيم  أي: 
بشتكوه الرشقية وبشتكوه الغربية)2(.

ويعّج تاريخ حياته باألحداث)3( املهّمة، أبرزناها يف حمّلها من اجلزء الثالث، ودفن 
يف مقربة شهنشاهي الواقعة عىل بعد عرشين كيلومرتًا من جنوب مدينة خّرم آباد، وهذه 

املقربة خاّصة )بشجاع الدين خورشيد()4(.

قال نجم سلامن الفييل: مات حسني خان، وهو أّول الوالة يف 1043هـ 1633م، كام 
هو مسّطر عىل شاهد قربه، وهو باختصار )تاريخ وفاة املرحوم املغفور له حسني خان 
الفييل، طاب ثراه، وجعلت اجلنّة مثواه، يف سنة ثالث وأربعني بعد األلف للهجرة()5(.

)1( أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث/ 64، ايالم وحضارهتا القديمة/ 147 148.
حول  بوشهر  ميناء  يف  الرويس  القنصل  )تقرير   139  137  /1981 نيسان  الثامن  العدد  عربية  آفاق   )2(

عربستان(.
)3( أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث/ 63 64، الدّر املنثور/ 481، العراق يف التاريخ عرص الغزاة/ 
580 581، القضّية الكردية/ 53، تاريخ العراق بني االحتاللني 4/ 184، 209، 221، 232، 239، 
مشّجر والة لورستان العائد للسّيد مهدي عبد اللطيف الوردي، األكراد الفيليون/ 7، 21، 41، األكراد 
الفيليون يف التاريخ 2/ 23 26، الفيلّيون/ 27 31، 54، تاريخ الكرد الفيلّيون/ 236 239 عن: )تاريخ 
للامليامن/ 12، جغرافية  قديم  إيران/ 67، 70 )خمطوط(  نظرة عىل   ،165 الكورد وكردستان/ 164 

وتاريخ لرستان/ 288 289، تاريخ آراي الصفوي 2/ 959، رحلة يف ذهاب إىل خوزستان/ 51(.
أصل  من  أناّم  ترّجح  خورشيد  الدين  شجاع  مقربة  يف  خان  حسني  دفن  إّن  ملحوظة:   .31 الفيليون/   )4(
واحد، أي: من أعقاب العّباس عليه السالم. وقد وقفُت عىل بعض املصادر التي تؤّكد هذه احلقيقة ال 
سّيام ما ذكره املحّقق النّسابة الشيخ حمّمد مهدي الفقيه بحر العلوم اجليالين يف املشّجر امللحق بكتابه )رفع 

احلجاب األقىص يف تشجري أعقاب العّباس السّقا(.
)5( الفيليون/ 28، إيالم وحضارهتا القديمة/ 165.
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ودفن مع حسني خان ابنه شاه ويردي خان)1( الذي َخَلف والده بمرسوم شاهنشاهي 
صدر من قبل الشاه عّباس الصفوي األّول، وهناك من يرى أّن الولد دفن يف إصفهان)2(.

�ساهوردي ابن ح�سني بن من�سور العّبا�سي العلوي

هو حمّمد شاهوردي خان ابن حسني خان األكرب ابن منصور بيك ابن زهري بن ظاهر 
بن عيل سلوز ابن حمّمد ابن املرجع ابن منصور ابن أيب احلسن طليعات بن احلسن الديبق 
الرئيس ابن أمحد العّجان ابن حسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ بن حسني بن محزة السّيد األجل 
ابن  العميد  اهللّ  عبيد  بن  احلسن  ابن  الفصيح  اخلطيب  العّباس  بن  اهللّ  عبد  ابن  األكرب 

العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

سار عىل نج أبيه يف وفائه للصفويني، ويف عهده تعّرضت البالد هلجامت العثامنيني، 
التحق  الشاه  قبل  من  تربيز  حمارصة  وعند  التابعني،  من  معه  بمن  عنها  مدافعًا  فوقف 
بركبه، بيد أّن الشاه أمره بالتوّجه إىل بغداد ملساعدة املحارصين فيها، وقام بحملة تأديبية 

عىل قبيلة باجالن قبل رشوعه بالتحّرك إىل بغداد.

وكان يف أواخـر أّيامـه جيالـس الشـاه يف أصفهـان، ويقـيض لياليه معـه، ويف إحداها 
خـرج مـن قرص الشـاه، وأحـّب أن جيّرب قّوة سـاعده حمـاوالً قطع خـروف إىل نصفني 
برضبـة واحـدة مـن سـيفه، ولكنّـه أخطـأه ليصيب سـاقه، فجـرح جرحـًا بليغـًا، نزف 
منـه الـدم بغزارة، وعبثـًا حاول تطبيـب نفسـه؛ إذ تويّف متأّثـرًا بجرحه عـام )1051هـ 

1641م(، ودفـن يف أصفهان. 

)1( األكراد الفيليون يف التاريخ/ 41.
)2( تاريخ الكرد الفيليني/ 239، الفيلّيون/ 31، إيالم وحضارهتا القديمة/ 148 149.
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الفييل)2(  سلامن  ونجم  سيستاين)1(  افشار  إيرج  من  كلٌّ  الرواية  فحوى  نقل  هكذا 
وزكي جعفر العلوي)3(، أخذ بعضهم من بعض خطًأ، والصواب ما ذكره حمّمد توفيق 
املقربة  تلك  زرت  وقد  آباد،  خّرم  مدينة  يف  زاده  إمام  مقربة  يف  دفن  أّنه  من  وردي)4(: 
املساّمة بمقربة )شهنشاه( املعروفة بمقربة شجاع الدين خورشيد، وهي تبعد عن مركز 
حيكي  خمّططًا  فيها  وجدت  وقد  جنوبًا،  كيلومرتًا  عرشين  عىل  يزيد  بام  آباد  ُخّرم  مدينة 
مواصفات تلك املقربة، وحيّدد تاريخ بناء الرضيح عام 1051 هجري، وهذا ما يطابق 
تاريخ وفاة هذا الوايل وليس شاهوردي خان األتابكي اهلاشمي الذي كان تاريخ قتله 

عام 1006 هجري زمن الشاه عّباس مايض الصفوي.

أّما مواصفات القرب كام جاء يف لوحة التعريف فهي: الرقم املثبت يف فهرست اآلثار 
الوطنية إليران عام 1920، األسامء األُخرى: مقربة شني شاه، شهنشاه، وتارخيها: هذا 
البناء  الصغرى. معامل  أتابكان  الدين خورشيد، رئيس ساللة  القرب منسوب إىل شجاع 
بأبعاد  خشبي  رضيح  هلا  كان  السابق  ويف  14م،  بارتفاع  جدارين  ذات  قّبة  هلا  كانت 
2/94 × 2، وارتفاع 1/94 سانتي، هذا الرضيح يف تاريخ 1051 هجري قمري ُبني 
سنة  يف  أصفهاين  نجار  مهدي  وحمّمد  أتابكي  خان  شاهوردي  باسم  شخص  قبل  من 

1133 هجري.

أقول: أّما بناؤه فلعّل شاهوردي هذا عندما جرح وعلم أّنه ميت أراد أْن يدفن إىل 

)1( إيالم وحضارهتا القديمة/ 148 149.
)2( الفيلّيون/ 31.

)3( تاريخ الكرد الفيلّيني/ 239.
)4( األكراد الفيليون/ 41.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

304

جوار والده يف هذه املقربة، فأمر ببناء قربه هذا الذي يتوافق مع تاريخ وفاته، أّما مساحة 
فهو  سبعة،  عددهم  إّن  فقيل  األتابكيني  من  معهم  وَمْن  القبور  هذه  يضّم  الذي  البناء 

بحدود )14 × 10(م، يتوّسطه باب صغري أخرض اللون يؤّدي إىل قبور هؤالء.

بن  العّباس بن عيلِّ  إىل  انتساب بعضهم  يؤّكد  البناء  ويقال هناك مشّجر داخل هذا 
أيب طالب عليهام السالم، وهذا هو املشهور هناك، وهذا املشهد كان يسّمى بإمام زاده، 
الباب املغلق منذ  املعّلق أمام  السنتار املعقود  النذور، نالحظ ذلك من خالل  وينذر له 
ثالث سنوات كام قيل يل ومن قبل مسؤويل خّرم آباد، وال يسمح بالدخول إليه، وقيل: 
آباد.  األفالك يف خّرم  فلك  قلعة  إىل  نقلت  أسامء هؤالء  عليها  نقش  التي  الشواهد  إّن 
أّما املساحة الكّلية للمقربة حاليًا فتبلغ حوايل 1500م2 )150 × 100(م، ويوجد إىل 
يسار هذه املقربة مقربة ُأخرى أثرية هلا باب رئييس مشّبك مقفل أيضًا، وفيها عدد من 
الكّلية هلا بحدود )2000م2(، وحييط هبا جدار سميك من  املساحة  األواوين، وتبلغ 
احلجر ارتفاعه حوايل )3(م، وينترش يف مقربة شهنشاه عدد من قبور املسلمني يعود تاريخ 

بعضها إىل حوايل مئة عام.

خيوان

علّي بن حمّمد بن عبيد الّل العّبا�سي العلوي

هو السّيد عيّل بن أيب جعفر حمّمد بن عبيد اهللّ بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن 
عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

قال حمّمد الصنعاين )ت1381هـ(: وأّما السّيد عيلُّ بن أيب جعفر حمّمد بن عبيد اهللّ، 
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فقربه يف خيوان بعد أن استشهد يف نجران مع اإلمام اهلادي إىل احلّق حييى بن احلسني بن 
القاسم، ويف هذا السّيد الشهيد عيل بن أيب جعفر حمّمد بن عبيد اهللّ يقول اإلمام اهلادي:

ــدًا ــاِجـ ــَوى َمـ ــ ــْرٌ بِـــخـــيـــَواَن َحـ ــ ــايِسَقـ ــ ــبَّ ــ ُمـــنْـــَتـــَجـــَب اآلَبـــــــــاِء َع

َجــْعــَفــر َأيب  اْبـــــن  َعـــــيِّ  ايِسَقــــــْرُ  ــرَّ ــ ــم َكـــاجَلـــَبـــل الـ ــاِشـ ــْن َهـ ــ ِم

اَرًة ــَة َخـــــوَّ ــنَ ــَع ــطَّ ــْن َيــْطــَعــُن ال ــ ــــاِس)1(َم ــُة َجــــسَّ ــنَـ ــْعـ َــــا َطـ َكــــَأنَّ

ديوانية

عمران بن جمعة ابن ماّل �سهاب العّبا�سي العلوي

هو عمران بن مجعة ابن ماّل شهاب ابن مري أمحد خان ابن عيل شاهوردي خان ابن 
حسني خان ابن أمحد منوچهر خان ابن حمّمد شاهوردي خان ابن حسني خان األكرب ابن 
منصور بن زهري بن ظاهر بن عيل سلوز ابن حمّمد ابن املرجع ابن منصور ابن أيب احلسن 
طليعات بن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان ابن حسني بن عيل بن عبيد اهللّ بن حسني بن 
احلمزة األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهللّ 

العميد الرئيس ابن العّباس ابن أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

رؤساء  عمران  آل  ومنه  العراق،  يف  جمدها  وباين  الفراتية،  الكرد  قبيلة  مشايخ  أكرب 
هذه القبيلة. جاء يف وثائق السادة آل شوكة:... والسّيد عمران علم من أعالم العلويني 
الذي ترّأس عموم عشائر )الكرد(، وكان معتمدًا  العربية واإلسالمية  املشايخ  وأعالم 

أنساب  105، األغصان ملشّجرات  272، طرفة األصحاب يف معرفة األنساب/ 104  الوطر 2/  نيل   )1(
عدنان وقحطان/ 350، 352، موسوعة بطل العلقمي 3/ 391 392، املثل األعىل يف ترمجة أيب يعىل 

)فاريس(/ 262.
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عند مجيع املشايخ والسادات، وكان املحور األسايس يف مجيع أنحاء العراق)1(.

عام  املولود  كتاب،  ماّل  تقي  حمّمد  بن  جواد  حمّمد  األُصويل  الفقيه  عّمه  ابن  عارص 
)1200هـ(، واملتوّف بعد عام )1267هـ(. وكذلك والده العاّلمة حمّمد تقي بن حمّمد 
ماّل كتاب، املتوّف قبل سنة )1251هـ 1835م(، املعارص للسّيد حمّمد مهدي بحر العلوم 

)1154 1212هـ(، والشيخ جعفر الكبري )1154هـ 1227هـ(، وتتلمذ عليهام.

وُيعّد السّيد عمران من املعّمرين.

أّنه كان مقصدًا ومنشدًا، وله  بالسّيد عمران لسنة )1265هـ(  املشّجر اخلاّص  ويف 
عقل منري)2(.

اخلزعيل،  شاّلل  بن  مغامس  بن  ذرب  بالشيخ  محيمة  وصداقة  وثيقة  بعالقة  ارتبط 
املتوّف سنة )1267هـ 1850م(، وولِده كريدي بن ذرب املتوّف سنة )1275هـ(، وولِده 
مطلگ بن كريدي. عانى بسبب هذه العالقة وعشريته الكثرَي من قسوة األتراك)3(. له 
أشعار مجيلة ذات طابع بدوي، منها ما قاله متحرّسًا عىل صديقه ذرب بن مغامس عندما 

)1( تقيق السّيد عامد الدين الشوكة عن املصادر التالية: جممع األنساب للسّيد حبيب الشوكة، بحر األنساب 
م. للسّيد حمسن الشوكة، مذّكرات السّيد هاشم الشوكة، الرّماحية وعشائرها للسّيد حمسن الشوكة.

الكبري آل  الشيخ  الطائفة، وهم: الشيخ حمّمد نجل الشيخ عيل نجل  )2( صّدق هذا املشّجر عدد من أعالم 
كاشف الغطاء املتوّف سنة )1268هـ(، والشيخ حمّمد حسن آل ياسني املتوّف سنة )1220هـ 1308م(، 
أمحد  والسّيد  الكركي،  علوان  شيخ  الرمحن  عبد  والشيخ  الكويف،  حمسن  الشيخ  الرمحن  عبد  والشيخ 
والسّيد  الفتوين،  أمحد  والشيخ  املشهدي،  والشيخ حمّمد سعيد  العلوم،  بحر  امللّقب  النجفي  الطباطبائي 
أمحد الشوكة احلسيني، والسّيد حمسن السّيد حبيب الشوكة، والشيخ حسني ابن الشيخ صاحب اجلواهر. 
وقبلهم وبحسب تسلسل مراحلهم التارخيية السّيد حمّمد مهدي بحر العلوم )1154هـ 1212هـ( كام 

جاء يف وثيقة النسب. تقيق السّيد عامد الدين الشوكة.
)3( العشائر والسياسة/ 114.
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مّر بداره يف )العصّية()1( مستذكرًا إّياه وولده كريدي املنفي)2( إىل خارج العراق، فنظر 
بلوعة إىل الدار، وأنشد:

بيچ َمـــّريت  مــن  چبديت  فّتت  خلّيهيـــادار  شفتچ  يــوم  ضلوعي  حنّت 

املابيس خيل  ــار  ذّعـ الــگــرم  الصخّيهدار  چفوف  يابو  يلحمري 

ابن  هور  من  نرًا  هلا  وشّق  الطويلة(  )مقاطعة  كريدي  بن  مطلگ  من  عمراُن  التزم 
اليوم  املعروفة  شاور(  )أبو  مقاطعَة  ذلك  بعد  والتزم  الكرد،  نر  باسم  املعروف  نجم 
عن  تويّف)3(  وفيها  )الديوانية(،  من  القريبة  الشافعية(  )لناحية  التابعة  )النورّية(  باسم 
مطلگ  زمن  حّيًا  كان  أّنه  إالَّ  وفاته،  تاريخ  بالضبط  يعرف  ال  كان  وإن  أوالد،  تسعة 
سنة  حدث  ما  منها  التارخيية،  احلوادث  بعض  يف  ذكره  ورد  الذي  اخلزعيل  كريدي  بن 
)1282هـ( حيث ُألقي القبض عليه وعىل أخيه صفوگ من قبل القّوات الرتكية؛ لينفيا 

إىل القسطنطينية، وُأجرب عىل القتال ضّد روسيا، وقتل يف إحدى املعارك)4(.

الرقة

)أمحد وإبراهيم( ابنا هارون بن حمّمد العّبايس العلوي

ابنا هارون بن حمّمد اللحياين بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ األمري ابن  مها أمحد وإبراهيم 
احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس.

)1( قلعة ذرب بن مغامس، وهي حصينة، وذات أبراج تقع بني أرايض املشخاب الرشقية وناحية غاّمس من 
قضاء الشامية. ولعّلها هي داره، وقد رأيتها أكثر من مّرة.

)2( تاريخ العراق بني االحتاللني 7/ 90، دراسات عن عشائر العراق )اخلزاعل(/ 96.
)3( دراسات عن عشائر العراق/ 137.

)4( دراسات عن عشائر العراق )اخلزاعل(/ 96 عن )قالئد الدّر واملرجان(.
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ذكرمهـا العمـري حيـث قـال: وأّمـا حمّمـد بـن عبـد اهللّ بـن عبيـد اهللّ األمـري، فهـو 
املعـروف باللحيـاين، وكان حمتشـاًم، هـو وإخوتـه ألُّمهـات شـّتى، وأعقـب اللحيـاين 
وأكثـر، فمـن ولـده: هـارون أولـد بالرّقة أمحـد وإبراهيم مـن ُأّم ولـد، يقال هلـا: فكر، 

ماتـا بالرّقـة هبا قربامهـا. وأعقبـا)1(.

�سرياز

اإمامزاده جعفر العّبا�سي العلوي

هو جعفر بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيل بن أيب طالب.

ذكره السّيد جعفر األعرجي، قال: أّما جعفر بن الفضل، فقد ُتويّف يف عراق العجم 
عن ولد واحد، اسمه فضل، له عقب)2(.

اهللّ  عبيد  بن  بن حسن  بن فضل  قال: جعفر  إمامزاده جعفر،  باسم  وذكره خلخايل 
بن عّباس بن أمري املؤمنني عليهام السالم، امللّقب )بالغريب(، كان فقيهًا وأديبًا وزاهدًا، 
وله لقبان: األّول تاج الدين، والثاين سّيد غريب، تويّف يف شرياز، ومرقده فيها، وإّن أيَّ 

شخص يقسم به كذبًا يموت يف السنة نفسها، وثبت ذلك بالتجربة)3(.

)1( املجدي/ 448، چهره درخشان 2/ 165.
)2( الدّر املنثور/ 479.

األنساب  رياض  ماّل هاشم خراساين/ 262،  التواريخ  )منتخب  184 عن   183 )3( چهره درخشان 2/ 
وجممع األعقاب ومعروف ببحر األنساب، طبعة حجرية/ 88(.
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كربالء

حمّمد بن عبد بن م�سحب العّبا�سي العلوي

هو حمّمد بن عبد بن مصحب بن إبراهيم بن عمران بن مجعة ابن ماّل شهاب ابن مري 
ابن حمّمد  ابن أمحد منوچهر خان  ابن حسني خان  ابن عيل شاهوردي خان  أمحد خان 
شاهوردي خان ابن حسني خان األكرب ابن منصور بن زهري بن ظاهر بن عيل سلوز ابن 
حمّمد ابن املرجع ابن منصور ابن أيب احلسن طليعات بن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان 
ابن حسني بن عيل بن عبيد اهللّ بن حسني بن احلمزة األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس 
اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهللّ العميد الرئيس ابن العّباس ابن أمري املؤمنني 

عيل بن أيب طالب عليهم السالم.

أكمل  الديوانية،  للواء  التابع  الشامية  قرية عقر شامل قضاء  عام )1920م( يف  ولد 
دراسته االبتدائية يف هذه القرية، ثّم الثانوية يف النجف.

املطالبة  املظاهرات  يف  أسهم  إذ  األربعينيات؛  منذ  القطر  يف  الوطنية  احلركة  واكب 
إّبان  اجلرس  معركة  نتائجها  من  كان  التي  املظاهرة  وكذلك  برتسموث،  معاهدة  بإلغاء 
الشاعر  شقيق  جعفر  بينهم  من  كان  القتىل،  من  عدد  فيها  سقط  والتي  امللكي،  العهد 

املعروف حمّمد مهدي اجلواهري الذي قال فيه قصيدته )أخي جعفر(، ومطلعها:

َتـــْعـــَلـــُم ال  أنـــــَت  أم  ــُم  ــ ــَل ــ ــْع ــ ــُمأَت ــ بــــــأّن جـــــــراَح الـــضـــحـــايـــا َف

ختّرج من كّلية احلقوق عام )1950 / 1951م(.

نـّدد بربقيـة احتجاج عىل اّتفاقية البرتول سـنة )1952م(. واعتقل سـنة )1954م(؛ 
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ملؤازرتـه مطالـب الفاّلحـني حـول قسـمة احلاصـالت بتهمة عرفـت يف وقته بــ )هتمة 
منـارصة املظلومـني(. وُأفـرج عنـه بعـد حماكمة اسـتنكرها الـرأي العام، وأسـهمت يف 

الدفاع عنـه نقابـة املحامني)1(.

كان ممّثاًل ملرّشحي اجلبهة الوطنية يف انتخابات سنة )1954م(، وقد أرغمته السلطات 
عىل مغادرة املركز االنتخايب، بغيَة إمرار عملية تزوير االنتخابات، وقد ُأجري التحّري 
عىل بيته بزعم توزيع أسلحة عند إجراء االنتخابات، وحوكم يف حمكمة العّباسية التابعة 

إداريًا وقضائيًا يف وقته للشامية.

السالم  ونصري  الوطنية  الشخصية  املنطقة  هذه  أبناء  )من  عّباس:  عدنان  عنه  قال 
املحامي حمّمد عبد املصحب الذي تعّرض لالعتقال بسبب نشاطه الوطني الديمقراطي 
كامل  يقوده  كان  الذي  الديمقراطي  الوطني  احلزب  قادة  من  أصبح   )1954( عام 

الچادرچي()2(.

استمّر يف عمل املحاماة يف الشامية، ثّم الديوانية منذ سنة )1956م(، وصفه الكاتب 
يونس اآللويس بأّنه: من خرية الشباب املثّقف يؤّمل له مستقبل حقوقي باهر)3(.

احتّج عىل موقف السلطة عند االعتداء الثالثي عىل مرص، مدافعًا عن الوطنيني عىل 
اختالف اجّتاهاهتم السياسية ترّبعًا يف املجالس العرفية.

بارك ثورة متوز األُوىل سنة )1958( بربقية تأييد يف ساعاهتا األُوىل.

)1( جمّلة القضاء العدد الثاين شباط 1954، السنة الثانية عرشة/ 164.
)2( هذا ما حدث/ 18.

)3( لواء الديوانية ماضيه وحارضه/ 172.
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أصبح رئيسًا لغرفة زراعة الديوانية، وعند ترشيع الدستور املؤّقت ومالحظته تديد 
امللكية الزراعية، بارك هذا املنحى بربقية، وقّدم مذّكرة تأييد ضّمنها بعض املالحظات 
قانون  بإلغاء  طالب  كام  وقتئذ،  ترشيعه  املنوي  الزراعي  اإلصالح  قانون  ترشيع  حول 

حقوق وواجبات الزّراع ونظام دعاوى العشائر.

انتمى رسميًا إىل احلزب الوطني الديمقراطي بعد ثورة متوز األُوىل، أصدر جريدة )نج 
األهايل(، أصبح موضع ثقة واعتزاز املرحوم كامل الچادرچي رئيس احلزب وقيادته، 
وغدا عضوًا يف اللجنة املركزية اإلدارية للحزب)1(، رّشحه كامل بيگ الچادرچي وزيرًا 
املزمع تشكيلها، لكن احلزب أوقف نشاطه السيايس؛ احتجاجًا عىل سياسة  يف وزارته 
االنحراف وكبت احلّريات؛ إذ انفرد الشيوعيون يف مواقف سياسية غري مرضية، أّدت 
إىل معارضة الوطنيني الديمقراطيني لتلك املواقف، وكان هو من أبرز املعارضني لتلك 

االنحرافات)2(؛ ممّا عّرضه يف أكثر من مّرة ملحاولة اغتيال.

بيان  لتأييد  الديوانية؛  بيان )8 / آذار( بربقية، وأسهم يف ندوة عقدت يف مكتبة  أّيد 
التأميم العظيم.

كتب مقالة أّيد فيها تشكيل املجالس الشعبية بوصفها جتسيدًا ملفهوم ديمقراطي وتم 
ختصيص ميزانية لذلك.

عنّي حاكاًم لبداءة كربالء أواخر سنة )1972(، وشغل املحكمة بفروعها املختلفة، 
إىل  مستندًا  الرشقية  حدوده  يف  العراق  حقوق  موّضحًا  فيها  شارك  ندوات  عّدة  حرض 
وثائق تارخيية. كام ألقى حمارضة يف دار الثقافة اجلامهريية حول إصالح النظام القانوين 

)1( احلزب الوطني الديمقراطي/ 125.
)2( كان منها قتل العقيد الشالچي من الفرقة اأُلوىل يف الديوانية ؛ لرفضه طلباهتم غري املرشوعة.
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بمناسبة ترشيع تعديل قانون األحوال الشخصية.

منطقة )خان  عليهم يف  القبض  ُألقي  الذين  الزائرين  من  العديد  بإطالق رساح  قام 
ببعض  الطّيبة  وعالقته  نفوذه  من  مستفيدًا  كربالء،  إىل  املّتجهني   )1977( عام  النّص( 

اجلهات األمنية، وكان يومئذ قاضيًا للتحقيق يف كربالء.

قام بجهود كبرية يف إنصاف أهايل كربالء يف منتصف السبعينيات لتعويض ممتلكاهتم 
الواقعة ما بني احلرمني التي آلت إىل احلكومة هبدف تطوير املحافظة، وكان رئيسًا للجنة 
االستمالك، ممّا سّبب له خالفًا حاّدًا مع حمافظ كربالء وقتئذ )عزيز صالح النومان(، كام 
كان ملوقفه الصلب واحلازم يف عدم هدم تكية البكتاشية التي هي أثر تارخيي يف كربالء 
األثُر الكبرُي يف ازدياد شّقة اخلالف بينهام، وهكذا ُأحيل عىل التقاعد سنة )1978( من 
دون أن يستحّق راتبًا تقاعديًا؛ جّراء متّسكه بسيادة القانون وعدم فسح املجال لتدّخل 

اإلدارة وجهات ُأخرى يف شؤون القضاء.

وكانت تلك الفرتة قاسية عليه بسبب أوضاعه املالية السّيئة ممّا أّدى به أن يكتب رسالة 
جريئة بتاريخ )11 / 9 / 1978( إىل نائب رئيس جملس قيادة الثورة )صدام حسني(؛ إذ 
يمتلك الصالحيات املطلقة التي وازت صالحيات رئيس اجلمهورية إن مل تفقها، مبّينًا 
سريته الوطنية ومنارصته للقوى الوطنية إّبان النضال السلبي؛ وبذا حصل عىل املوافقة 

ملزاولة مهنته املحّببة إىل نفسه )املحاماة(.

ونتيجة لكرب سنّه واملتاعب التي عاناها من جّراء األحداث التي وقعت عام )1990( 
وما بعدها وملرضه تقّلص نشاطه يف عمل املحاماة، ُثمَّ تركه نائيًا.

وافاه األجل ظهرية يوم )2004/5/25( يف املستشفى احلسيني يف كربالء املقّدسة، 
ليدفن يف مقربهتا اجلديدة الكائنة عىل طريق كربالء نجف.
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القّواُت  وطرفاها  املدينة،  شهدهتا  التي  الدامية  األحداث  خضّم  يف  وفاته  وكانت 
األمريكية من جهة، وأنصاُر التيار الصدري من جهة ُأخرى.

ُأقيم له جملس الفاتة يف قاعة احلسن، عىل رغم من صعوبة تلك األّيام املريرة، ُألقيت 
بعض كلامت التعزية هبذه املناسبة، ومنها كلمة وفد احلزب الوطني الديمقراطي الذي 
تشّكل مؤّخرًا، وبعض القصائد الشعرية، ومنها قصيدة املحامي شاكر البدري وبعض 

األهازيج الشعبية، وختمت بكلمة ُأرسته، ألقاها كاتب السطور.

أّما وضعه االجتامعي فهو عميد ُأرسة آل عمران العلوية ورئيس قبيلة الكرد الربعية 
الفراتية، كان أديبًا خطيبًا، ويرجتل اخلطب البليغة املؤّثرة ارجتاالً يف شّتى املناسبات ومن 
الفرات  عشائر  زعامء  أحد  وهو  العشائر،  باقي  مع  ممتازة  عالقات  له  هلا.  تضري  دون 
بالذكر  تناوله  وقد  القبلية،  النزاعات  من  الكثري  فّض  أسهم يف  فقد  املمّيزين،  األوسط 

كثري من الكّتاب)1(.

)1( لواء الديوانية )ماضيه وحارضه( 1/ 112، 172، اللباب يف رشح صحاح األعقاب من آل أيب طالب 5/ 
492، أبجدية عشائر حمافظة الديوانية/ 59، هذا ما حدث/ 18، 28، 31، 36، تاريخ العشائر العراقية 
موسوعة   ،125 الديمقراطي/  الوطني  احلزب   ،264  259  /1 الديوانية  أعالم  موسوعة   ،189  /1
أعالم القبائل العراقية 2/ 246 247، موسوعة أعالم الديوانية بني القرن اخلامس عرش والعرشين 1/ 
جريدة   ،452 املحاميني/  نقابة  دليل   ،646 ط1/   1960 لعام  العراقية  اجلمهورية  دليل   ،164  160
املصحب،  عبد  حمّمد  بقلم  خاّصة  مقاالت  فيها  الديوانية  يف  تصدر  )شهرية(  الفكر  جمّلة  األهايل،  نج 
املقاالت  1991، عدد من   /10 بتاريخ 4/  إىل ولده زهري  الصحافة، مذّكرات خاّصة كتبها  مستدرك 
يف مناسبات خمتلفة، عبد احلميد املطبعي: جريدة الرأي تت عنوان )شخصيات عراقية(، وكان تسلسله 
الشخصية العراقية التاسعة العدد 54 السنة الثانية األحد 23 نيسان 2000م/ 4، رسول عبد احلسني: 
جريدة صوت القادسيتني تت عنوان )من أعالم الديوانية يف القرن العرشين املحامي حمّمد عبد املصحب 
الثالثاء 22/ 5/ 2001 العدد 35/ 5، جمّلة القضاء العدد الثاين من شباط 1954 السنة الثانية عرشة/ 
 ،196  /1 العراقية  العشائر  عن  دراسات   ،104  ،52  ،48 الديوانية/  مدينة  ذاكرة  من  أوراق   ،164

موسوعة أعالم وعلامء العراق 1/ 729 لعبد احلميد املطبعي.
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ك�سمري
السّيد ميان غالم حسني العّبايس العلوي.

السّيد مهر حمّمد العّبايس العلوي.
السّيد صاحبزاده سّيد قطب شاه العّبايس العلوي.

السّيد خليفة سّيد فتح حمّمد العّبايس العلوي.
السّيد فتح الدين العّبايس العلوي.

ذكر هذه املزارات الشيخ خلخايل، قال: وهناك أولياء معروفون، مراقدهم تزار من قبل 
اخلاّصة والعاّمة، وهم من نسل سّيد مزمل عيل كلغان بن سّيد عون قطب شاه)1(، وهم:

1. السّيد ميان غالم حسني علوي، ومرقده الرشيف يف )ننگايل( يف حمافظة )پونچه( 
التابعة لكشمري.

2. مزار حرضة سّيد مهر حمّمد علوي، وولديه حرضة سّيد أمري اهللّ علوي، وحرضة 
السّيد روح اهللّ علوي يف قرية )كهاورة( التابعة ملدينة مظّفر آباد يف كشمري.

3. املرقد املطّهر حلرضة صاحبزاده سّيد قطب شاه يف )رسي نگر( يف كشمري.
4. املرقد الرشيف حلرضة خليفة سّيد فتح حمّمد علوي يف )پونه( يف مظّفر آباد التابعة لكشمري.

5. مـزار حلـرضة سـّيد فتـح الديـن علـوي يف )نرييان رشيـف( يف حمافظـة )پلندي( 
لكشـمري)2(. التابعة 

إّن مجيع هؤالء ينتهي نسبهم إىل سّيد عون قطب شاه ابن السّيد يعىل ابن السّيد أيب 
يعىل محزة ابن السّيد القاسم ابن السّيد عيل ابن السّيد محزة األكرب ابن السّيد احلسن ابن 
السّيد عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس ابن أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب عليه السالم.

)1( راجع ص 357 358 باكستان و ص 383 ملتان.
)2( چهره درخشان 5/ 290 291.
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املدينة املنّورة

)اأُمُّ البنني( اأُمُّ العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهم ال�سالم

وهي فاطمة بنت حزام)1( أو: حرام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر 
بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 

مقتل   ،30 األخبار/  صحاح  عيون  عمدة   ،371 الطالب/  كفاية  منها:  مصادر،  عّدة  يف  )حزام(  ذكر   )1(
اإلمام أمري املؤمنني/ 76، صفة الصفوة 1/ 163، أنساب األرشاف 2/ 137، سرية األئّمة االثني عرش 
2/ 98، نسب قريش/ 43، عمدة الطالب/ 356، مجهرة أنساب العرب/ 37، إعالم الورى بأعالم 
اهلدى/ 211، الشجرة املباركة/ 17، األُصييل/ 328، رّس السلسلة العلوية/ 88، هتذيب األنساب/ 
33، مقاتل الطالبيني/ 53، مجهرة النسب/ 131، رجال الطويس/ 102 رقم 1000، الطبقات الكربى 
144( رقم  14، قالئد الذهب/ 48. يف حني هو )َحَرام( عند ابن حجر العسقالين )اإلصابة 2/   /3
50( عن )ابن الكلبي يف مجهرة النسب/  1970. وأّكده اجلاليل يف كتابه )العّباس سامته وسريته/ 48 
357(، والنسب للزبري بن بّكار، واجلوهرة يف النسب للرّبي 1/ 395 و 2/ 22، قال اجلاليل: ووافقهم 
ابن عبد رّبه يف العقد الفريد 5/ 134، وابن حجر العسقالين يف اإلصابة 2/ 60 رقم 1961، واملقريزي 
يف اّتعاظ احلنفا 1/ 105، والشيخ الطويس برقم 961، واملامقاين يف تنقيح املقال 3/ 70 يف فصل النساء، 
وجامع الرواة للشيخ األردبييل باملهملة بعدها معجمة، ومستدركات علم الرجال للنامزي 8/ 551 رقم 
أبو  السّيد  السّيد اجلاليل، وأثبته  الدنيا يف املصّورة املحفوظة عند  1957، ومقتل أمري املؤمنني البن أيب 
املعارف طبع عكاشة/  قتيبة يف  170 و171، وابن  الشجري 1/  األمايل اخلميسية البن  السعادات يف 
211، وعند أيب العّباس احلسني من الزيدية يف كتاب )املصابيح(/ 331. وقال اجلاليل: )لكن طبع يف 
موضع آخر من كتاب املصابيح: )حزام( بالزاي(. وفصول من حياة العّباس عليه السالم لأُلردوبادي/ 
18، وبطل العلقمي للمظّفر 1/ 111. ويرى السّيد اجلاليل أيضًا أّن حزام فيه تصحيف، والصواب هو 
حرام، وقطع بذلك الشيخ املظّفر أيضًا. واحلقيقة: أّن التصحيف واضح خصوصًا يف الطبعات احلديثة، 
التي  الطبعة  السّيد اجلاليل، عىل حني يف  أثبته  املثال: ما ذكره الشيخ الطويس )حرام( هو ما  فعىل سبيل 
اعتمدهتا )حزام( )رجال الطويس/ 102 ط5 )تح( جواد القيومي األصفهاين قم إيران سنة 1430هـ. 
ق(. كام يوجد خلط يف عّدة مصادر بني سلسلة آباء )حرام( املذكور، وَحَرام بن ربيعة بن عامر بن مالك 
بن جعفر بن كالب العامري، ثّم اجلعفري: أخو لبيد الشاعر، وقد أشار إىل ذلك ابن حجر العسقالين يف 

اإلصابة 2/ 144 145. فالحظ.
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عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن الياس بن مرض.

الطفيل بن عامر، وُأّمها كبشة  السهيل بن مالك، وُأّمها عمرة بنت  ها ليىل بنت  وُأمُّ
ها فاطمة بنت عبد شمس بن عبد  بنت عروة الرّحال بن عتبة بن جعفر بن كالب، وُأمُّ

مناف)1(، وقد توّهم من قال: إّن اسمها كنيتها)2(.

مرقدها يف مقربة البقيع يف املدينة املنّورة، قرب املسجد النبوي الرشيف، ويكون إىل 
يسار الداخل من املدخل الرئيس للمقربة من جهة الغرب، حماذيًا لشارع )أبا ذّر(، حيث 
عليهم  أيب طالب  بن  بن عيلِّ  العّباس  ُأمِّ  البنني  ألُمِّ  األّول  متجاورة:  قبور  ثالثة  توجد 
السالم، والثاين لعاتكة بنت عبد املّطلب، والثالث لصفية بنت عبد املّطلب رضوان اهللّ 
عليهّن أمجعني، وقد كان عىل قرب ُأمِّ البنني قّبة وبناء هدمه الوّهابيون عىل معتقداهتم يف 
هدم القبور يف مجلة محلتهم عىل قبور البقيع يف الثامن من شّوال لسنة )1344هـ(. وقد 
بعٌض  ويؤّرخ  )1429هـ(،  سنة  من  احلّجة  ذي  شهر  يف  الطاهر  قربها  بزيارة  ترّشفت 

تاريخ والدهتا عىل وجه التقريب بعد اهلجرة النبوية ما بني )5 9( سنني)3(.

أّما تاريخ وفاهتا فقد اختلفوا فيه أيضًا، ويرى بعٌض أّن وفاهتا كان يف مجادى اآلخرة 
يف الثامن عرش منه، يوم اجلمعة، حيث دخل الفضل بن العّباس باكيًا حزينًا عىل اإلمام 
السالم، ويف  البنني عليها  ُأمُّ  ماتت جّديت  لقد  يقول:  السالم، وهو  العابدين عليه  زين 
هامش وقائع الشهور واألّيام للبريجندي: )ويف الثالث عرش من مجادى الثانية توّفيت ُأمُّ 

البنني الكالبية سنة 64هـ()4(.

)1( عمدة الطالب/ 356.
)2( العّباس سامته وسريته / 47 48.

)3( السّيدة ُأّم البنني/ 48 49، ُأّم البنني/ 22، ُأّم البنني/ 60.
)4( السّيدة ُأّم البنني/ 170 عن كتاب )هامش وقائع الشهور واألّيام/ 300(.
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م�سر

حمّمد بن زيد بن عليٍّ العّبا�سي العلوي

قال السّيد كّمونة: ومات هبا حمّمد بن زيد بن عيلِّ بن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن 
بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني عليهام السالم)1(.

قال أبو احلسن العمري: حمّمد بن زيد بن عيلِّ بن عبد اهللّ بن عبد اهللّ الشاعر، كان 
أحد الفضالء، مات سنة سّت عرشة وثالثامئة بمرص عىل ما أحسب)2(.

عبيد الّل بن عليِّ بن اإبراهيم العّبا�سي العلوي:

ذكره السّيد كّمونة يف مشاهد العرتة الطاهرة، قال: ومات هبا عبيد اهللّ بن عيلِّ من أوالد 
العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم، وكان من العلامء، مات هبا سنة )412(، 
ذكره الشيخ عّباس القّمي يف سفينة البحار )2 / 400(، ومنتهى اآلمال )1 / 138(: 
أمري  ابن  العّباس  بن  اهللّ  عبيد  بن  بن احلسن  إبراهيم  بن  بن عيلِّ  اهللّ  عبيد  أبو عيّل  كان 
املؤمنني عليهام السالم خطيب بغداد، رحل إىل مرص وسكنها، وأّلف كتاب )اجلعفرية يف 
الفقه(، وُتويّف بمرص سنة )312(، ذكره اخلطيب البغدادي )تاريخ بغداد 10 / 346(، 
ووصفه بأّنه سكن مرص، وحّدث هبا، وكان من أهل بغداد، وعنده كتاب اجلعفرية، فيه 

فقه عىل مذهب الشيعة يروهيا، وتويّف بمرص يف رجب سنة اثنتي عرشة وثالثامئة)3(.

وقد ذكرناه يف مطلب )املحّدثون من العّباسيني العلويني( فالحظ.

)1( مشاهد العرتة الطاهرة/ 243.
)2( املجدي/ 444.

)3( عبد الرّزاق كّمونة/ 243 244.
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ملتان

)�سيد عون قطب �ساه امللك(:

ملك الرئاسة ابن عيّل بن احلمزة بن القاسم العلوي العّبايس.

ذكره احلسني يف )الصفوة(، قال: من علامء القرن اخلامس اهلجري، ومرقده يف مدينة 
ملتان، بنجاب يف الباكستان، وقد أعقب عون مخسة رجال، هم: كوهو كهر، وأعوان، 

وجوهان، وموكو، وشخص آخر، وهم من ُأّمهات غري عربيات)1(.

اهلند، وقام  بغداد إىل  امللّقب بقطب شاه سافر من  وذكره خلخايل، قال: سّيد عون 
بنرش وتبليغ الدين اإلسالمي يف تلك الديار، وقد أسلم عىل يديه الكثري من أهايل پنجاب 
اهلند، مناطق اجلبال امللحية وسون سكيرس، وأسلمت قبائل كبرية هندية عىل يد ذلك 
الرجل اجلليل القدر، ويكتب صاحب تاريخ خمزن هند يف الفصل اخلامس، قيل: إّن سّيد 
قطب هو اسم لشخص قدم من بغداد إىل اهلند، وتزّوج ثالث نساء هنديات، ولديه ذّرية 

)1( الصفوة املثىل/ 190 191 عن السّيد حسني العلوي حوزوي باكستاين، اّدعى خالل زيارته ملرقد أيب يعىل 
أّنه من عقب يعىل بن احلمزة بن القاسم عليه السالم، وذكر أليب يعىل أربعة أبناء، هم: حيدرة، عون، يعىل، 
وعبد اهللّ. وأّن يعىل مرقده يف الكاظمية يف مقابر قريش. أقول: إّن الشيخ عيل رّباين خلخايل ذكر نسل يعىل 
من ولديه: سّيد عون امللّقب بقطب شاه، وسّيد صدر الدين. أّما عون امللّقب بقطب شاه فنسله: سّيد عبد 
اهللّ، وسّيد حمّمد، وسّيد زمان عيل حمسن، وسّيد مزمل عيل، وسّيد در يتيم جهان شاه. ورّبام ما جاء يف 
الصفوة املثىل من أسامء ألبناء عون امللّقب بقطب شاه، إّنام هم من أحفاده، وليسوا أبناءه املبارشين، أو ما 
ذكره من أسامء إّنام هي معاٍن ألسامء أبنائه الذين ذكرهم خلخايل، واهللّ أعلم. أّما ما ذكره من أّن )ملتان( يف 
باكستان، فهذا خالف ما ذكره احلموي يف معجم البلدان 5/ 189، حيث قال: )ُمْلَتان( بالضّم وسكون 
الالم وتاء مثنّاة من فوقها وآخره نون، وأكثر ما يكتب مولتان بالواو، هي مدينة من نواحي اهلند قرب 
بعد ذلك  ثّم حدث  اهلند وباكستان كانتا دولة واحدة،  أّن  القدم. واحلقيقة:  منذ  أهلها مسلمون  غزنة، 

انقسامها إىل هند وباكستان.
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كثرية من تلك النساء، وأوالده يعرفون بآل عون، أو عون آل، ولكثرة االستعامل كتب 
بعد ذلك باسم أعوان قطب شاهي، ولكنَّ ذلك من أخطاء العاّمة)1(.

وهناك َمْن ينفي كون أعوان قطب شاهي من أصل علوّي لكْن بام أّن كلمة أعوان 
العلوّيني ومن هنا  العّباسّيني  تطلق عىل اخلدم والتابعني وأّنم كانوا كذلك عند بعض 
مل  ألّنه  باألعوان؛  أوالده  وسّمي  )عون(  يسّمى  من  إىل  النتساهبم  ال  التسمية  حلقتهم 
تذكر كتب األنساب املعتربة أليب يعىل عقبًا، وقد جاء يف كتاب مراقد املعارف أّن علامء 
النسب والنّسابني أمجعوا عىل أّن محزة املكنّى بأيب يعىل املدفون قرب احلّلة واملنسوب هذا 

املزار)2( إىل ابنه مل يعقب)3(.

جند

مهدي بن حمّمد ح�سني بن حمّمد ماّل كتاب العّبا�سي العلوي.

هو مهدي بن حمّمد حسني بن حمّمد ماّل كتاب ابن مري أمحد خان ابن عيل شاهوردي 
خان ابن حسني خان ابن أمحد منوچهر خان ابن حمّمد شاهوردي خان ابن حسني خان 
األكرب ابن منصور بن زهري بن ظاهر بن عيل سلوز ابن حمّمد ابن املرجع ابن منصور بن 
أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان ابن حسني بن عيل بن عبيد اهللّ بن 
حسني بن احلمزة األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن 
عبيد اهللّ العميد)4( الرئيس ابن العّباس ابن أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

)1( چهره درخشان 5/ 267 268.
)2( يقصد: مزار عيل بن احلمزة يف كربالء حمّلة العّباسية الرشقية.

)3( مراقد املعارف 1/ 57، اهلامش.
)4( يف بعض النسخ املخطوطة )العميدة(.
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إظهارًا  الروايات  وتواترت  عليه،  ثناًء  الكلامت  وتزامحت  له،  إطراًء  األقالم  تبارت 
إالَّ  تكون  ال  فهي  هبا،  التصديق  عدم  خوَف  بعٌض  ذكرها  عن  َعَزَف  حّتى  لكراماته، 

ألولياء اهللّ الصاحلني، ومن فضائله اخلاّصة أّنه مل يرتك عبادة يف الرشيعة إالَّ أتى هبا.

وهو عامل فقيه، فاضل وجيه من أفاضل علامء أوائل القرن الثالث عرش، كان زاهدًا 
عابدًا، نبيهًا جامعًا، بارعًا خبريًا، حمّققًا نحريرًا، ُأصوليًا ثقًة عدالً، ثبتًا ضابطًا، صار يف 
عبادته الصادقة وزهده وتقواه ونسكه مرضبًا لألمثال يف النجف، وكان صّوامًا، ملتزمًا 
باألعامل املستحّبة واألوراد املأثورة، كان يبيت أكثر لياليه مع عياله طاويًا؛ لضيق حاله، 

وكان صاحب اجلواهر يعرض عليه كتاباته؛ للنظر فيها.

تلّمذ للسّيد حمّمد جواد بن حمّمد العاميل النجفي )صاحب مفتاح الكرامة(، وله منه 
َضُعَف  مّلا  منه؛ وذلك  أعلم  أّنه  مع  الشيخ حمّمد رضا نجف  إجازتان، وحرض بحوث 
برصه، وَعَجَز عن املطالعة، فقيل له يف ذلك، فقال: أردت بحضوري أْن أتذّكر ما فات.

تلّمذ له مجاعة من أهل العلم والفضل يف النجف األرشف، منهم: الشيخ سعد ابن 
الشيخ محد بن زيرج احلكيمي العبيس، والشيخ عبد الرسول ابن الشيخ سعد ابن الشيخ 
محد بن زيرج احلكيمي العبيس، والشيخ حمّمد تقي آل ماّل كتاب املتوّف سنة )1250( 
والشيخ حمّمد جواد ابن الشيخ حمّمد تقي آل ماّل كتاب املتوّف سنة )1264هـ( والشيخ 

عيل ابن الشيخ صادق، وأجاز مجاعة يف الرواية.

أّما آثاره فهي: رشح كتاب الطهارة من )اللمعة الدمشقية(، ورشح الروضة البهية، 
فرغ منه عام )1227هـ(، ورشح عىل كتاب )زبدة األُصول( يف ُأصول الفقه للشيخ هباء 

الدين العاميل.
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أّما وفاته فكانت ليلة الثالث من املحّرم، حيث ُتويّف بنجد يف طريق العراق راجعًا من 
احلّج، ومّلا مل يكن ممكنًا نقله خوفًا من الوّهابية ُأقرب هناك. وذكر العاّلمة النوري يف )دار 
السالم / 279( منامًا عن أحد رفاقه األعالم املصاحبني له يف سفره هذا كيفية نقله إىل 
الغري، وهو من إحدى كراماته، كان حّيًا قبل عام )1243هـ(، مل يفرت عن ذكره مؤّلفو 

تلك احلقبة إىل يومنا هذا ممّن ذكروا أعالم النجف األرشف)1(.

جنف

اإ�سماعيل خان ابن �ساهوردي خان الثاين العّبا�سي العلوي وولده

هو إسامعيل خان امللّقب بخان سهالن ابن شاهوردي خان أخو الوايل األعظم عيل 
مردان خان املقّدم عند السلطان شاه حسني الصفوي ابن حسني خان الثاين ابن منوچهر 
خان ابن شاهوردي خان ابن حسني خان األكرب أّول من ملك لرستان من قبل الشاه 
عّباس مايض الصفوي ابن منصور بن زهري بن ظاهر ابن سلوز )ساوز( ابن حمّمد ابن 
املرجع ابن منصور ابن أيب احلسن طليعات بن احلسن الديبق الرئيس ابن أمحد العّجان 

 ،96  94 الرجال 3/  231، معارف   230 النجف وحارضها 3/ ق1/  الوديعة/ 50، مايض  )1( أحسن 
وكان   ،126  /48 الشيعة  أعيان   ،)5  /14 الذريعة   ،63  /1 )آثار  عن:   371 الفكر/  رجال  معجم 
املرتجم له اشتباهًا )الشيخ مهدي ابن الشيخ جواد ابن الشيخ حمّمد تقي ماّل كتاب الكردي النجفي(، 
تبعه عىل  ما ذكرناه، وقد  تقي ولد اسمه مهدي، والصحيح  للشيخ جواد بن حمّمد  واحلقيقة: ال يوجد 
هذا االشتباه الدكتور حسن عيسى احلكيم يف كتابه )املفّصل يف تاريخ النجف/ 220(، والسّيد حسني 
)دار  عن   76  75  /1 اآلمل  أمل  تكملة  ا.هـ،  العراق.  يف  الشيعة  الكورد  كتابه  يف  الزرباطي  احلسيني 
السالم/ 282 من املجّلد األّول، قال: ويراجع دار السالم 2/ 259 260(، املفّصل يف تاريخ النجف/ 
الغدير 11/   ،315 ،314 البهية 2/  الدرر   ،676  675 الفقهاء 13/  العلمية: طبقات  اللجنة   ،216

267، الذريعة 13/ 302 و 14/ 50 51.
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اهللّ بن احلسني بن محزة  ابن احلسني بن عيلِّ بن عبيد  باحلائر الرشيف  العّجان  بني  جّد 
السّيد األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهللّ 

العميد ابن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

توىّل حكم لورستان بعد وفاة عّمه عيل مردان خان الذي مات مسمومًا)1( يف شهر 
صفر عام )1151هـ 1739م( زمن حكم نادر شاه.

الشيخوخة،  سّن  يف  برصه  فقد  خان  إسامعيل  أّن  )الفيلّيون(  كتاب  صاحب  وذكر 
وصار يستعني يف ممارسة احلكم بأبنائه الثالثة: حمّمد خان، وأسد خان وكلب عيل خان. 
وبعد وفاته ودفنه يف مدينة النجف األرشف يف مقربة الوالة، أصدر آقا حمّمد خان)2( أمرًا 

بتعيني حسن خان ابن أسد خان خلفًا له)3(، وقد تناولته بالذكر عّدة مصادر)4(.

وُدفَِن معه يف مقربة الوالة يف النجف األرشف حفيُدُه حسن خان ابن أسد خان الذي 
اخّتذ من مدينة )ده باال( إيالم احلالية مقّرًا لدار حكمه، واعرتض سني حكمه العديد من 

األحداث. وكانت وفاته سنة )1255هـ 1839م( عن عمر ناهز التسعني)5(.

)1( إيالم وحضارهتا القديمة/ 152، الفيليون/ 33.
)2( مؤّسس الساللة القاجارية خلفه يف )1791م 1206هـ( فتح عيل شاه )لونگريك: أربعة قرون من تاريخ 

العراق/ 291(.
)3( املصدر نفسه/ 35.

وحضارهتا  إيالم   ،112  81  /6 االحتاللني  بني  العراق  تاريخ   ،169  ،128  122 الوزراء/  دوحة   )4(
 ،29  27  /2 التاريخ  يف  الفيليون  األكراد   ،243  241 الفيليني/  الكرد  تاريخ   ،153  152 القديمة/ 

األكراد الفيليون/ 42.
 ،174  173 االحتاللني 6/  بني  العراق  تاريخ   ،36 الفيلّيون/ 35  القديمة/ 155،  إيالم وحضارهتا   )5(
205، 253، 254 عن )غرائب األثر/ 68(. دوحة الوزراء/ 235 236، 282 285، األكراد الفيليون 
 241 48، الرصاع العراقي الفاريس ق3 ف2/  29، األكراد الفيلّيون يف التاريخ/ 43  يف التاريخ 2/ 

242، جمّلة فييل: )إيالم يف عرص والة پشتكوه(، تاريخ الكرد الفيلّيني/ 243 244.
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ودفن يف النجف صارم السلطنة الرسدار األرشف حسني قيل خان ابن حيدر خان 
ابن حسن خان ابن أسد خان ابن إسامعيل خان املذكور. وُيعّد هذا الوايل من أقوى والة 
قبل  تنصيبه من  َخَلَف والده يف احلكم عام )1273هـ 1857م(، وكان  لرستان، وقد 
َب بعّدة ألقاب، منها: أبو قّدارة، ووايل پشت كوه، ورسدار  الشاه نارص الدين قاجار، ُلقِّ

أرشف، وأمري تومان، والوايل العريب، وأمري حرب.

كان قاسيًا يدفن املتمّردين واخلارجني عىل القانون أحياء، وَيْصِلُم آذان املتجاوزين عىل 
احلدود، ولعظيم مكانته ُصنع له متثال من شمع يف إيالم )قلعة وايل تارخيي(، وقد أسهبت 
املصادر)1( يف تناوله، ُتويّف عام )1318هـ 1901م( عن عمر ناهز الثامنة والسّتني عامًا، 

دفن يف الروضة احليدرية املطّهرة يف الرسداب الواقع تت ميزاب الذهب)2(.

ودفن يف النجف غالم رضا خان ابن حسني قيل خان ابن حيدر خان ابن حسن خان 
ابن أسد خان ابن إسامعيل خان املذكور، املولود سنة )1281هـ(. وقد َخَلَف والده يف 

احلكم بأمر الشاه مظّفر الدين.

)1( تاريخ املشعشعني/ 187 190، مناهل الرضب/ 478 479، تاريخ العراق بني االحتاللني 7/ 200، 
احلّجة  ذي  يف   39  ،38 والعدد  1286هـ  سنة  اآلخرة  مجادى   1 يف  و13   12 عدد  )الزوراء  عن   205
سنة 1286(، 8/ 59، 67 عن )الزوراء عدد 1065 يف 28 املحّرم سنة 1300هـ(، آفاق عربية: تقرير 
يف  خزعل  الشيخ  حكم   ،482 املنثور/  الدّر   ،149  148 عربستان(/  )حول  ميلر  الرويس  القنصل 
األحواز/ 167، شعراء الغري 7/ 354، الفيلّيون/ 40، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث/ 64، 
تاريخ الكرد الفيلّيني/ 246 248 عن )جورج. ن. كرزن: إيران وقضّية إيران 2/ 335 237، بارتولد: 
تذكرة جغرافية تاريخ إيران/ 236، الفيلّيون/ 35، كتاب جمموعة آراء/ 7، رشح حال رجال إيران 5/ 

169 170(، جمّلة فييل: مؤّسسة الثقافة واإلعالم للكرد الفيليني.
)2( هذا ما سمعته من الدّفان نجاح أبو صيبع، ومن الدّفان املختّص بمقربة الوايل، يف حني تذكر بعض املصادر 

أّنه دفن يف مقربة الوالة يف النجف األرشف.
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له ألقاب عديدة، أمّهها: صارم السلطنة، الرسدار األرشف، أمري جنگ، أمري حرب، 
أمري تومان، الوايل الفييل.

وبعد قيام ثورة العراق التحّررية عام )1920م(، أعلنت احلكومة الربيطانية عزمها 
أمري عريب؛ فكان غالم رضا خان أحد  يرأسها  العراق،  تأسيس حكومة عربية يف  عىل 
الصاحلني،  اهللّ  أولياء  بيضاء يف إعامر مراقد  أياد  العراق، وله  املرّشحني العتالء عرش 
وفاته يف  وبعد  العراق،  زيارته  عند  العراقية  احلكومة  املجزية تصل  كانت عطاياه  مثلام 
التي  املقربة  تلك  النجف األرشف،  الوالة يف  مقربة  دفن يف  العراق عام )1937م()1( 
ليىل  حفيدته  قبل  من  ترميمها  ُأعيد  وقد  الوالة،  هؤالء  عظمة  تكي  شاخصة  تزال  ال 
بنت منصور خان، وقد تناولته بالذكر العديد من املصادر)2(، وسنقف عىل حياة الوالة 

بإسهاب يف املطلب اخلاّص هبم يف اجلزء الثالث.

)1( وهناك من أّرخ وفاته يف )1318هـ 1923م(، وما أثبتناه هو األقرب إىل الصّحة.
الثورة   ،50  ،39  ،21 شاه/  رضا  مذّكرات   ،264 الكرد/   ،167  159 القديمة/  وحضارهتا  إيالم   )2(
 ،168  /1 احلديث  السيايس  العراق  تاريخ   ،354  /7 الغري  شعراء   ،348  ،343 الكربى/  العراقية 
173، جمّلة فييل: إعداد سهيلة حسني )إيالم يف عرص والة پشت كوه(، مشاهد العرتة الطاهرة/ 151، 
التاريخ السيايس إلمارة عربستان/ 158،: األحواز ثوراهتا وتنظيامهتا 5/ 9، الدّر املنثور/ 482 483، 
مناهل الرضب 2/ 258 259، 506 509، العراق 1/ 84، لغة العرب، العدد 10 نيسان 1913 املجّلد 
املجّلد   1913 حزيران  عن   12 والعدد  الكرميل  ماري  انستانس  األب  االمتياز  صاحب   476 الثاين/ 
ووردي:  توفيق  حمّمد  منّوعة،  حوادث  عنوان  تت   160  /1 العراقية  الوزارات  تاريخ   ،586 الثاين/ 
الفيلية  الكوردية  اإلمارة   ،46  45 التاريخ/  يف  الفيلّيون  األكراد   ،30  /2 التاريخ  يف  الفيليون  األكراد 
السّيد  1997، مذّكرات   /2 62، 63 يف 25/  العدد 9 /  العريب  ومعركة )رنو( صدر يف جمّلة كوران 
گاطع العّوادي/ 17 18، 36، تاريخ الكرد الفيليني/ 248 252 عن )رشح حال رجال إيران 5/ 169 
170، فريا ستارك سفرنامه املوت لرستان وإيالم/ 190 191، مرشوطية: وجملس شوراي ميّل ايران/ 
10، هدايت، مهدي قيل. خمرب السلطنة خاطرات وخطرات/ 190 191، راهاي باستاين وپايتختهايي 

قديمي غرب ايران/ 132،: الفيليون/ 40 41، نظرة عىل إيالم/ 161 172(.
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حمّمد بن اأحمد ابن �ساهوردي العّبا�سي العلوي وولده

هو حمّمد امللّقب بماّل كتاب ابن مري أمحد خان ابن عيل شاهوردي خان ابن حسني 
خان ابن أمحد منوچهر خان ابن حمّمد شاهوردي خان ابن احلسني األكرب ابن منصور 
بن زهري بن ظاهر بن عيل سلوز بن حمّمد بن املرجع بن منصور بن أيب احلسن طليعات 
ابن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان ابن حسني بن عيل بن عبيد اهللّ بن حسني ابن احلمزة 
األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهللّ العميد 

الرئيس ابن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ أيب طالب عليهم السالم.

عمران  آل  ُأرسة  تنتسب  مثلام  الشهرية،  النجفية  كتاب  ماّل  آل  ُأرسة  تنتسب  وإليه 
رؤساء قبيلة الكرد الفراتية إىل شقيقه ماّل شهاب.

نزحا من جبال حلوان بعد مقتل والدمها األمري أمحد خان)1(، وكان حمّمد ماّل كتاب 
قد استوطن النجف األرشف؛ لغرض التفّقه يف الدين، فتناسل فيها، وأعقب عددًا من 

مشاهري أهل العلم ورجال الدين وأرباب الفضيلة)2(، وأشار إليهم الساموي بقوله:

ــقــي ــتَّ ــاِب ال ــتـ ــّا كـ ــ ــو م ــنُـ ــمَّ َبـ ــ ُمْرتقي)3(ُثـ ِعْلٍم  َطــْوِد  من  هلم  فكم 

ترك آل ماّل كتاب أثرًا واضحًا يف تاريخ النجف األرشف منذ منتصف القرن الثاين 
عرش اهلجري، حّتى ال تكاد تتناول كتابًا خيتّص بتلك احلقبة من تاريخ النجف إالَّ وهلم 

)1( قلب الفرات األوسط 1/ 191، أنساب القبائل العراقية/ 117 اهلامش، دراسات عن عشائر العراق/ 
137. بيد أّنه خلط فيام نقل، وإْن ذكر أّن جّدهم هو أمحد؛ إذ جعل ماّل كتاب ابنًا ملاّل شهاب، والصحيح: 
أّنام شقيقان، وهذا من املسّلامت بالنسبة إىل األرُستني. أّما ثامر عبد احلسن العامري فقد جعل يف كتابه 

موسوعة العشائر العراقية 5/ 136 ماّل شهاب ابنًا ملاّل كتاب، وهذا اشتباه أيضًا.
)2( مايض النجف 3/ 223.

)3( عنوان الرشف 1/ 61.
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فيه ذكر عطر، واسم المع، ونجم ساطع.

أّمـا وفـاة حمّمـد مـاّل كتاب فكانـت يف مدينـة النجـف، وأعقـب كلٌّ مـن حمّمد تقي 
حسـني)1(. وحمّمد 

وتطّرقنا إىل سبب تلّقبهم بالشيخ بدالً من السّيد يف حمّله، أّما تلّقبهم باملاّل فقد ذكر 
الدين)2(، وهي  الديني ولعلامء  للمجتهد  الكلمة: كانت وصفًا  أّن هذه  نيكتني  باسييل 

عند األب انستاسس ماري الكرميل: قرص لكلمة موىل بمعنى السّيد)3(.

كردية  ُأرسة  أّنم  منهم  ظنًّا  هلم؛  ترمجوا  ممّن  الكثري  عىل  الكردي  لقبهم  التبس  وقد 
املنحدر، واحلقيقة هي: أّن ذلك اللقب إّنام حلقهم النتامئهم إىل قبيلة الكرد الربعية، مثلام 
انتمى أبناء عمومتهم والة پشت كوه إىل ربيعة)4(، بل اعتقد بعٌض أّن جذورهم ربعية)5(. 

127 قال: فولد له الشيخ مهدي والشيخ تقي. وهذا اشتباه، والصحيح ما أثبتناه.  )1( أعيان الشيعة 48/ 
املفّصل يف تاريخ النجف/ 216. خمطوط.

)2( الكرد/ 209.
)3( الشيعة والدولة القومية يف العراق 1914 1990/ 105 106.

)4( العراق حلنّا بطاطو 1/ 84.
)5( تاريخ الكرد الفيلّيني/ 237 قال: السّيد حسني خان ابن منصور بيگ وهو من ُأمراء ربيعة، وهم من قبيلة 
ربيعة العراقية. ومع أّنه أّكد نسبهم العلوي، إالَّ أّنه نقل بعض آراء الباحثني واملسترشقني، منهم )هنري 
العربية  )ربيعة(  إىل  ُأصوهلم  ترجع  املهاجرة،  األعراب  أّنم من  اولينسون( و )جورج. ن. كرزن( عىل 
العراقية األصيلة التي كانت تسكن وتقيم يف مناطق غرب نر دجلة. أخذ ذلك عن حمسن األمني يف أعيان 
الشيعة 4/ 154. ثّم نقل رأيًا آخر ينسبهم إىل العوائل التي كانت تسكن وتقيم يف مناطق بالد األعاجم 
العراقية األصيلة وغرب نر دجلة والفرات األوسط، وثّبت أّنم من قبيلة ربيعة العراقية )املصدر نفسه/ 
270 271(. وقد سمعت من أمري ربيعة األمري حمّمد احلبيب أّن والة پشت كوه من ربيعة كام كان يعتقد 

قبل أن ُأريه مشّجر السّيد مهدي عبد اللطيف الوردي.
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وعند نزوحهم إىل مناطق الفرات األوسط تبعهم بعٌض من عشائر هذه القبيلة)1(، غري 
بأعقاب أشّقائهم آل ماّل  العلم؛ لذا اختّصوا  انشغلوا عنهم يف طلب  أّن آل ماّل كتاب 

شهاب، وهم: مجعة، ثّم ولده عمران، ثّم أعقابه من بعده إىل يومنا هذا.

املعروف بجبل حسني قيل  أّنم: ُأرسة كانت تسكن جبل حلوان  الدين  وعن حرز 
بن أيب  العّباس بن عيلِّ  ذّرية سّيدنا  أقرباء حسني قيل خان من  أّنم  خان)2(. والواقع: 

طالب عليهم السالم، كام يف مشّجر السادة آل شوكة. 

املس  قالت  بن مجعة، وقد  بالسّيد عمران  املختّص  العّباس،  بن  اهللّ  عبيد  أبناء  قسم 
الكرد، وتذكر  قبيلة  العشائر والسياسة، وهي تتحّدث عن  الرّسي عن  بيل يف تقريرها 
آل عمران الرؤساء، قالت: من أقرباء حسني قيل خان يف جبال پشت كوه)3(، واستند 
إىل هذا القول عدد من الكّتاب لتأكيد هذه القرابة، لكنّهم خلطوا ما بني قبيلة خزل)4( 
وقبيلة الكرد الفراتية التي أسموها )البوكريدي( نسبة إىل كريدي بن ذرب بن مغامس 

شيخ اخلزاعل.

قال نجم سلامن الفييل:.. إالَّ أّن جعفر ختيال افرتض أّن أصل الطائفة [ خزل ] هي 
من عشرية البوكريدي اخلزاعية التي هاجرت من داخل العراق إىل اجلبال الرشقية )جبال 
پشت كوه(؛ لرّقة حاهلا، وقد عزب عن باله أّن عشرية البوكريدي هذه هي كردية أساسًا، 
استنادًا إىل رأي مس بيل بقوهلا البوكريدي فرع من اخلزاعل، أصلهم من األكراد، ومن 

)1( األكراد الفيليون يف التاريخ 2/ 33 34.
)2( معارف الرجال 1/ 186.
)3( العشائر والسياسة/ 121.

)4( خزل أصلها خزاعل ولعدم إمكان نطق األعاجم بالعني فاختزلوها الی خزل.
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أقرباء حسني قيل خان)1(، كام أّن كريدي مؤّسس هذه العشرية كان عىل قيد احلياة حّتى 
العهد املتأّخر، وقد ذكره عّباس العّزاوي قائاًل: وُنفي كريدي شيخ اخلزاعل مع ثالثة من 
بني قومه إىل إستنبول، وكذلك نفي ظاهر املحمود شيخ زوبع، إْن دّل القوالن األخريان 
عىل يشء فإّنام يدالّن عىل هجرة أكراد پشت كوه إىل منطقة الفرات األوسط، وشّكلوا هلم 

فيها عشرية باسم البوكريدي نسبة إىل اسم زعيمهم، وليس العكس)2(، انتهى.

ووافقه عىل ذلك جالل سلامن اجلّصاين)3(، ومل يبتعد عن ذلك زكي جعفر العلوي 
حيث قال: مؤّسس عشرية البوكريدي فرع من اخلزاعل أصلهم من الكرد، ومن أقرباء 
)1898م(  عام  إحصائيات  بحسب  بيوهتم  وتعداد  العلوي،  الفييل  خان  قيل  حسني 

)300( بيتًا، ويف عام )1950( كانوا ألفًا ومئتي بيت)4(.

إّن ما ذكرته املس بيل حقيقة ال يمكن إنكارها، لكنَّ االشتباه الذي وقعت فيه ومن 
حذا حذوها هو: عدم التمييز بني النسب واالنتامء القبيل؛ فقد ذكرنا يف أكثر من موضع 
من هذا املؤّلف: أّن الكرد كانوا يشّكلون إحدى فرق اخلزاعل زمن ذرب بن مغامس 
ثّم كريدي بن ذرب، فولده مطلك بن كريدي، وأّن هذه العالقة بينهام كانت رضيبتها 
باهضة جّدًا؛ فقد تعّرضوا لشّتى أنواع االضطهاد من قبل العثامنيني بسبب وقوفهم إىل 

جانب اخلزاعل ضّد خصومهم العثامنيني. 

يّتضح ذلك من خالل ما جاء يف التقرير الرّسي لدائرة االستخبارات الربيطانية عند 

)1( مل تذكر املس بيل ذلك، بل ذكرت يف املصدر املشار إليه والصفحة )الكرد(، وأنّم حلفاء آل فتلة، ولكنّها 
ذكرهتم أحالف اخلزاعل يف موضع آخر، فالحظ.

)2( الفيلّيون/ 267 268.
)3( املسرية الدامية للكورد الفيلّية/ 80 81.

)4( تاريخ الكرد الفيلّيني/ 305.
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قليلة  أمهّيتهم  أصبحت  فقد  الكرد  شيوخ  أّما  قال:  ذرب(،  )آل  اخلزاعل  عن  احلديث 
جّدًا، وُقيِضَ عىل أكثرهم بقساوة األتراك وتعذيبهم)1(.

وقد تطّرق إىل هذه العالقة بني الكرد واخلزاعل أكثر من مصدر؛ فقد جاء يف )قلب 
بواسطة  ومتّكن  غريه،  من  أكثر  املعايل  لبلوغ  طموحًا  كان  مجعة  أّن  األوسط(:  الفرات 
املچرية  إىل  الشاه، وعند جميئه  التي تسّمى نر  املچرية  الوايل حفر  يلتزم من  أْن  أساليبه 
اّتصل بالشيخ ذرب شيخ اخلزاعل، وارتبطت بينهام ُأخّوة صادقة، وبواسطة الشيخ ذرب 

حّل مجعة مع مجاعته يف أرايض اجلمدة الواقعة يف قضاء الشامية ومركز الديوانية)2(.

ويف )لواء الديوانية ماضيه وحارضه(: استوطنت هذه القبيلة لواء الديوانية منذ عهد 
والشافعية  شاور  أيب  يف  وذرب  كريدي  عهد  عىل  اخلزاعل  مع  تعيش  كانت  فقد  بعيد، 

واحلمزة كمزارعني معهم)3(.

وجـاء يف )دراسـات عن عشـائر العـراق(:.. عالقة عمـران بن مجعة هـذا مع ذرب 
بـن مغامـس شـيخ اخلزاعـل يف الشـامية، ثـّم ولده الشـيخ كريـدي، ثّم حفيـده مطلك 

كريدي)4(. آل 

عالقة  وليس  قبيل،  انتامء  عالقة  باخلزاعل  الكرد  عالقة  أّن  إىل  ذلك  من  نخلص 
نسب وأّن منحدر قبيلة الكرد ربيعة، وأّن شيوخهم من أقرباء حسني قيل خان العّبايس 
ابن شاهوردي  العلوي، وأّن آل ماّل كتاب وآل ماّل شهاب مها ولدا األمري أمحد خان 

)1( العشائر والسياسة/ 114.
)2( حمّمد عيل جعفر التميمي 1/ 191 192.

)3( يونس اآللويس 1/ 111.
)4( مّحود الساعدي/ 137.
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خان، وقد ذكر ذلك عّدة مصادر، منها: ما جاء يف كتاب )مايض النجف وحارضها( 
للشيخ حمبوبة، وهو يتحّدث عن آل ماّل كتاب، قال: ذكر السّيد جعفر األعرجي النّسابة 
أقواالً يف نسبهم، منها أّنم ينتسبون إىل أمحد ابن شاه وردي خان، يزعم أّنه أخذه عن 
فقال:  اخلراجية،  أّول رسالته  وأّنه ذكره يف  بماّل كتاب،  املعروف  بن حمّمد  تقي  الشيخ 

األمحدي البيايت)1(.

أقول: إّن أمحد شاه وردي خان هو اجلّد األّول للعاّلمة حمّمد تقي بن حمّمد ماّل كتاب 
وبنظرة رسيعة إىل ترمجة الرجل ورفعة مقامه حيصل االطمئنان إىل ما ذهب إليه.

ويف )قلب الفرات األوسط(: ينتهي نسبهم إىل مري أمحد خان الساكن يف العملة يف 
جبل حسني قيل خان)2(.

الفرات  يف  الشامية  قضاء  ضواحي  يف  قبيلة  توجد  العراقية(:  القبائل  )أنساب  ويف 
تدعى الكرد، تتعاطى مهنة الزراعة يف األرايض اخلاّصة هلم، ويّدعون أّن نسبهم ينتهي 
إىل مري أمحد خان، الساكن يف العملة يف جبل حسني قيل خان يف الشامل، وهلا مصاهرة 

مع أمري ربيعة)3(.

أّما خزل فال شّك عندي أّنم من بقايا اخلزاعل الذين جلؤوا إىل احلويزة، ثّم انترشوا 
أثناء حروهبم املستمّرة ضّدهم،  يف بالد العجم؛ نتيجة ضغط وقسوة األتراك معهم يف 
الساموة عام  اندحاره يف معركة  باهليس، وذلك بعد  امللّقب  أّيام مهنّا بن عيلِّ  خصوصًا 
عمومته  وأبناء  حاشيته  أفراد  من  وبجامعة  بأهله  هاجر  حيث  1640م(  )1050هـ 

)1( الشيخ جعفر الشيخ باقر آل حمبوبة 3/ 223، اهلامش.
)2( حمّمد عيل جعفر التميمي 1/ 191.

)3( السّيد مهدي القزويني/ 117، اهلامش. حّققه وعّلق عليه عبد املوىل الطرحيي.
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املوسوي  مطلب  بن  منصور  املوىل  حاكمها  عىل  ضيفًا  ونزل  احلويزة،  إىل  اخلزاعل 
املشعشعي، فأكرم املوىل منصور وفادَته.

بعد  األّول  عّباس  الشاه  حمّل  حّل  الذي  الصفوي  صفي  الشاه  مهنّا  واجه  بعدها   ...
وفاته يف عاصمة ملكه أصفهان، فأكرم الشاه وفادته، وأقطعه ايالة )زيدون كهكيلويه()1(، 

وأسكنه فيها، وجعله واليًا عليها، وُتويّف يف بالد العجم.

وقد وقعت عام )1120هـ 1708م( حرب بني جيوش األتراك وعشائر املنتفق التي 
انترص هلا الشيخ سلامن بن عّباس بن حمّمد بن مهنّا بن عيل قرب القرنة، وعند انتصار 
 َ َ هناك حاكاًم يف )الدورق( و)الدست( كام ُعنيِّ األتراك فّر سلامن إىل بالد العجم، وُعنيِّ
أحُد أقاربه مهنّا بن إسامعيل اخلزعيل حاكاًم يف )زيدان()2(. وتوجد العديد من العشائر 
وأخذوا  عّدة،  قبائل  أصبحت  حّتى  فيها  وتناسلت  العجم،  بالد  سكنت  التي  العربية 
ومعظم  الربعية،  والشوهان  ذكرها،  املار  الربعية  الكرد  قبيلة  ومنهم:  خمتلفة،  تسميات 

الزركوش الربعية، وخزل اخلزاعية وغريها.

حمّمد تقي بن حمّمد ماّل كتاب الأحمدي العّبا�سي العلوي:

ابن  ابن عيل شاهوردي خان  أمحد خان  ابن  كتاب  ماّل  ابن  بن حمّمد  تقي  هو حمّمد 
ابن  خان  حسني  ابن  خان  شاهوردي  حمّمد  ابن  خان  منوچهر  أمحد  ابن  خان  حسني 
منصور بيگ ابن زهري بن ظاهر بن عيل سلوز ابن حمّمد ابن املرجع ابن منصور ابن أيب 

ناحية واسعة  املؤّلف:  10. وزيدون كهكيلويه كام رشحها  العراق )اخلزاعل(/ 9  )1( دراسات عن عشائر 
واقعة رشقي عربستان بينها وبني ايالة فارس، وتنتهي شامالً بالبختياريني/ 10.

)2( املصدر نفسه/ 22.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

332

احلسن طليعات ابن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان ابن احلسني بن عيل بن عبيد اهللّ بن 
احلسني بن احلمزة األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ العميد 

الرئيس ابن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

وعال  صيته  وشاع  واملعارف،  العلوم  حبِّ  عىل  مطبوعًا  نشأ  واملنشأ،  املولد  نجفي 
ه كثريًا من العلوم، وحوى بنشاطه املعقول واملفهوم)1(، اجتهد وأّلف  شأنه، وحاز بِجدِّ
قبل اخلامسة والعرشين من عمره الرشيف، فكان من علامء النجف املشاهري، ومن أهل 

التقوى والصالح)2(.

زاحم أكابر العلامء فقهًا)3(، فتلمذ لكبار مشايخ عرصه، أمثال: السّيد حمّمد مهدي آل 
بحر العلوم، والشيخ جعفر الكبري صاحب كشف الغطاء واآلقا حمّمد عيل بن حمّمد باقر 
الوحيد البهبهاين، والسّيد مري عيل بن حمّمد عيل الطباطبائي احلائري صاحب الرياض، 

والسّيد حمّمد جواد العاميل، وروى عن بعضهم، وأجازه معظمهم.

ترك آثارًا نفيسة، منها الدالئل الباهرة يف فقه العرتة الطاهرة، وقد قّرض هذا الكتاب 
الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء وولده الشيخ موسى)4(.

كر العطر عدد من املؤّلفني)5(. تناوله بالذِّ

)1( ويف مصادر ُأخرى )واملنقول(.
)2( مايض النجف وحارضها 3/ 225.

)3( شعراء الغري 12/ 138.
)4( مايض النجف 3/ 225.

)5( معارف الرجال 2/ 204، 205، معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام/ 370، أعيان 
أعالم  طبقات   ،217  ،216 )خمطوط(/  النجف  تاريخ  يف  املفّصل   ،280  /14  ،421  /18 الشيعة 
الشيعة/ الكرام الربرة 2/ 225 226، الذريعة 1/ 161، 8/ 247 248، أحسن الوديعة 1/ 50، دار 
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أّما وفاته فكانت يف مدينة النجف األرشف قبل سنة )1251هـ 1835م(، دفن يف داره 
يف حمّلة العامرة، وله مرقد يزار، ويترّبك به بقرب مسجد املقّدس املاّل أمحد األردبييل)1(.

يف  املولود  املذكور،  كتاب  ماّل  حمّمد  بن  تقي  حمّمد  بن  جواد  حمّمد  ولده  معه  ودفن 
جاء  وممّا  واملفّكرون،  والكّتاب  العلامء  أطراه  )1200هـ()2(.  عام  األرشف  النجف 
الفقه، من أجاّلء اإلمامية،  إّنه كان فقيهًا ُأصوليًا، حمّققًا، متبّحرًا يف  من ذلك قوهلم)3( 
العبارة،  حسن  البيان،  جّيد  شاب،  وهو  االجتهاد  درجة  عىل  حاز  زاهدًا،  ورعًا،  تقّيًا، 

مستحرضًا ملتون األخبار، ذا ذهن ثاقب. 

وقال احلسن اجلعفري يف نبذة الغري عند عّد علامء عرص والده: ومنهم عاّلمة الزمن 
الشيخ حمّمد جواد ماّل كتاب، سمعت من غري واحد من العلامء ممّن قرأ عليه أّنه عديم 

السالم 4/ 422، شعراء الغري 12/ 138 139، مايض النجف 3/ 225 226، دليل النجف/ 46، 
الدرر البهّية 2/ 314، اللجنة العلمية يف مؤّسسة اإلمام الصادق عليه السالم 13/ 546 547، معجم 
136، الكرد الشيعة يف العراق/ الفصل السادس تت عنوان شخصيات كردية، الرسالة  املؤّلفني 9/ 

اخلراجية ملحّمد تقي بن حمّمد ماّل كتاب، فهرستگان )فنخا( 13/ 613 614.
226، املفّصل يف تاريخ النجف/ 217، طبقات أعالم الشيعة/ الكرام  )1( مايض النجف وحارضها 3/ 

الربرة 2/ 226، معجم املؤّلفني 9/ 136، دليل النجف األرشف/ 46.
)2( معجم رجال الفكر/ 370، مايض النجف/ 226، معارف الرجال 1/ 186، الدرر البهّية 2/ 314، 

املفّصل يف تاريخ النجف/ 217، موسوعة طبقات الفقهاء 13/ 562.
)3( مايض النجف 3/ ق1/ 226 227، طبقات أعالم الشيعة/ الكرام الربرة 2/ ق1/ 276، أعيان الشيعة 
17/ 65 66، معجم رجال الفكر/ 370، معارف الرجال 1/ 186 187، الدرر البهّية 2/ 314، شعراء 
429، اللجنة العلمية: موسوعة طبقات الفقهاء 13/  252 و 7/   251 506 و 6/   503 الغري 4/ 
562 563، الذخائر للمخطوطات عن تعليقها عىل خمطوطة املشكاة الغروية يف رشح اللمعة الدمشقية 
النجف األرشف 12 صفر 1420هـ، حسني الزرباطي/ الكورد الشيعة يف العراق الفصل السادس تت 
العلوم  بحر  للسّيد حمّمد صادق  اإلجازات  الرواة ونصوص  عنوان شخصيات كردية شيعية، سالسل 

وهي نسخة خمطوطة يف مكتبته، املسلسالت يف اإلجازات/ 111 115 و 244 248 )خمطوط(.
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املثيل علاًم وعماًل، وتنسب إليه الكثري من الكرامات التي ال جتري إالَّ عىل يد األولياء.

ترك أثرًا علميًا ثّرًا حيكي ما ُوِصَف به، منها: األنوار الغروية يف رشح اللمعة الدمشقية، 
وتتميم مشارق الشموس، وكتاب يف الفقه االستداليل، وكتاب الشايف، ورشح عىل البيع 

من كتاب )اللمعة(.

الغطاء  كشف  صاحب  الكبري  جعفر  الشيخ  أرضاب:  عرصه،  مشايخ  لكبار  تلمذ 
حمّمد  بن  حسني  حمّمد  بن  مهدي  والشيخ  الكبري،  جعفر  الشيخ  ابن  موسى  والشيخ 
احلسيني  حمّمد  السّيد  ابن  جواد  حمّمد  والسّيد  )1227هـ(،  عام  بعد  املتوّف  كتاب  ماّل 
الشقرائي العاميل النجفي املتوّف سنة )1226هـ( صاحب مفتاح الكرامة، والسّيد حمّمد 

مهدي بحر العلوم. وقد أجازه السّيدان األخريان.

وتلمـذ لـه عـدد من األعـالم، منهم: املـاّل عيل ابـن املريزا خليـل الطبيـب الطهراين 
النجفـي املتـوّف سـنة )1297هــ(، والشـيخ عبـد اهللّ نعمـة العامـيل، وقد حّصـل منه 

إجـازة، وكثـري غريهم.

أّما وفاته فاختلف)1( فيها ما بني سنة )1263هـ(، وأكثرها سنة نيف وسبعني ومائتني 
بعد األلف؛ إذ ورد يف بعض املصادر أّنه فرغ من بعض مؤّلفاته عام )1267هـ(. وكانت 
وفاته يف النجف األرشف، ودفن مع والده حمّمد تقي يف حمّلة العامرة قرب دار ومسجد 

املاّل أمحد األردبييل وتت قّبة واحدة، وهو قرب يزار ويترّبك به. 

)1( يف مايض النجف: تويّف سنة )1264هـ( كام يف كشكول السّيد حمّمد اهلندي. ويف أعيان الشيعة: أّنه كان 
حّيًا سنة )1267هـ(، كام يدّل تاريخ الفراغ من بعض مؤّلفاته. ويف الذريعة: تويّف بعد )1267(. ويف 
سنة  النجف  يف  تويّف  الرجال:  معارف  ويف  )1263هـ(.  سنة  الباقية  الدار  إىل  ارتل  أّنه  الغري:  نبذة 
)1264هـ(. ويف موسوعة طبقات الفقهاء: سنة )1264هـ( أيضًا. وكذا يف مرآة الرشق 1/ 359 360. 

ويف طبقات أعالم الشيعة: بعد سنة )1267(.
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خّلـف)1( أوالدًا، منهـم الشـيخ حسـني، وقـد أخـذ عـىل عهدتـه إمتـام كتـاب أبيـه 
اللمعة. عـىل  الـرشح 

ودفن يف النجف حمسن بن حمّمد تقي بن حمّمد ماّل كتاب، شقيق الفقيه العامل املتبّحر 
حمّمد جواد، وصف بأّنه عامل أديب، وشاعر ظريف، تلمذ للشيخ جعفر الكبري صاحب 
كشف الغطاء وطبقته، تويّف سنة )1280هـ(، تعّرضت له أقالم الكّتاب)2( باملدح والثناء.

وُدفَِن يف النجف األرشف حسنُي بن حمّمد جواد بن حمّمد تقي بن حمّمد ماّل كتاب: 
وهو من رجال العلم وأهل الفضل، وكان فقيهًا حمّققًا، كتب بخّطه كتاب )مطالع األنوار 
الغروية من رشح اللمعة الدمشقية(، أوقف مجلة مؤّلفاته ومؤّلفات والده وجّده مهدي 
الفرقة  فعىل  انقرضوا  فإن  بعدهم،  من  ولدهم  عىل  ثّم  وولده،  إخوته  عىل  كتاب  ماّل 
يرتّدد بني سنة )1290( وسنة  الوقف  النجف األرشف، وكان زمن  االثني عرشية يف 

)1301هـ(.

بعد سنة )1302هـ 1885م(. ومع رفعة مقامه)3( فقد ورد عن  أّما وفاته فكانت 
حمبوبة أّنه من العلامء املنسّيني، مل يتعّرض لذكره أحد)4(.

)1( معارف الرجال 1/ 187، مايض النجف 3/ ق1/ 228، أعيان الشيعة 17/ 67، معجم رجال الفكر/ 
370، طبقات أعالم الشيعة/ الكرام الربرة 2/ 277.

الرجال 2/  التكملة(، معارف  النجف/ 219 )عن  تاريخ  املفّصل يف   ،229 النجف 3/ ق1/  )2( مايض 
205، الدرر البهية 2/ 314، طبقات الفقهاء 13/ 547.

النجف/ 219،  تاريخ  املفّصل يف   ،229  228 النجف 3/ ق1/  الفكر/ 370، مايض  )3( معجم رجال 
الشيعة/  563، طبقات أعالم  الفقهاء 13/  العلمية: موسوعة طبقات  اللجنة   ،314 البهّية 2/  الدرر 
الكرام الربرة 2/ ق1/ 277، 2/ 381، الذريعة 14/ 50 51، وجاء يف مرآة الرشق 1/ 610: تويّف 

رمحه اهلل يف بعض مسريه إىل بالد جبل عامل.
)4( مايض النجف 3/ 228.
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وُدفَِن يف النجف حمّمد بن حمّمد جواد بن حمّمد تقي بن حمّمد ماّل كتاب:

قال حمبوبة: كان من رجال األدب وفرسان الشعر وناظمي)1( القريض، وكان أليفًا 
مع  فكاهات  وله  مطارحات،  معه  له  الدين،  آل حميي  يوسف  الشيخ  ابن  للشيخ حمّمد 
العاميل  العابدين  زين  رضا  الشيخ  ابن  جواد  للشيخ  هتنئة  قصيدة  ومن  عرصه  شعراء 

بمناسبة زواجه سنة )1254هـ( قال:

ــُه ــاَم ظ ُمـــــْرٍخ  ــُل  ــي ــل وال ــا  ــن بِ ــُهأملّ  ــراَم ــاَح ح ــ ــًا أب ــزاٌل دمـــي ظــل ــ غ

إىل آخر القصيدة. وكان أيضًا موضع احرتام وتقدير كلِّ من ترجم له)2(.

وُدفَِن معه يف النجف األرشف ولُده عيل بن حمّمد بن حمّمد جواد بن حمّمد تقي بن 
حمّمد ماّل كتاب:

ذكره حمبوبة عن نقباء البرش، ومتّلكاته لبعض الكتب، ومنها الغنية البن زهرة وتاريخ 
خّطه سنة )1321()3(.

واحلقيقة: أّن هناك قبورًا آلل ماّل كتاب يف النجف األرشف يف أكثر من مكان، وقد 
زرت مؤّخرًا قرب املرحوم عبد احلسن بن عيّل ماّل كتاب املتوّف عام )1374هـ( مقابل 

مقربة الوايل حسني قيل خان بحدود العرشين مرتًا.

وُدفَِن يف النجف األرشف أبناُء عمومتهم، وهم ذّرية عمران بن مجعة ابن ماّل شهاب 
شقيق ماّل كتاب.

)1( يف األصل )محلة(.
)2( املفّصل يف تاريخ النجف/ 220، مايض النجف 3/ ق1/ 230، معجم شعراء الشيعة 27/ 191 192 

عن )أعيان الشيعة/ 159(.
)3( مايض النجف 3/ ق1/ 229.
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ومن هؤالء األعالم:

جواد بن مسري بن عمران بن مجعة ابن ماّل شهاب ابن مري أمحد خان ابن عيّل شاهوردي 
خان ابن حسني خان ابن أمحد منوچهر خان ابن حمّمد شاهوردي خان ابن حسني خان 
األكرب ابن منصور بن زهري بن ظاهر بن عيل سلوز ابن حمّمد ابن املرجع ابن منصور ابن 
أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان ابن حسني بن عيلِّ بن عبيد اهللّ 
بن حسني بن محزة األجل األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن 

بن عبيد اهللّ العميد الرئيس ابن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليه السالم.

احلكم  وإّبان  العثامين  العهد  أواخر  حضورها  هلا  ووطنية،  عشائرية  فراتية  شخصية 
الربيطاين للعراق، وهو أحد الرؤساء األربع)1( الذين توّزعت فيهم رئاسة قبيلة الكرد 
بن  حمّمد  بن  عثامن  وهم:  شهاب،  ماّل  ابن  مجعة  بن  عمران  بن  حمّمد  رئيسها  وفاة  بعد 

عمران، ورسحان بن مغري بن عمران، وكاظم بن مسري بن عمران.

انضّم مع شقيقه كاظم بن مسري إىل )مجعية النهضة اإلسالمية()2( التي قامت أواخر 
عام )1917م(، وكان من بني أهّم أعضائها السّيد حمّمد عيل بحر العلوم والشيخ حمّمد 
جواد اجلواهري، كام انضّم إليها كاظم ُصّبي وآخرون من أفراد ُأرس رؤساء األحياء يف 
املذكوران،  مسري  آل  وكاظم  جواد  الشيخان  فكان  النجف  خارج  من  أّما  النجف)3(. 

إضافة إىل حممود احلّمود احلبيب من أهايل احلرية ونجم العّبود العامري.

)1( دراسات عن عشائر العراق/ 139.
)2( النجف يف ربع قرن من سنة 1908/ 240.

)3( العراق نشأة الدولة/ 296 300 بترّصف، النجف يف ربع قرن/ 216.
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البّقال، خّطط لقتل الضابط  وكان هلذه اجلمعية جناح مسّلح)1( يرتّأسه احلاج نجم 
النجف  من  الربيطانية  القّوات  إخراج  هبدف  مارشال  الكابتن  النجف  يف  السيايس 
األرشف)2(، وكان ذلك من دون علم املرجعية الدينية هناك، وتّم تنفيذ املخّطط الذي 
آذار عام 1918م()3(، وبذلك  الشيالن صبيحة يوم )19  بقتل مارشال يف خان  انتهى 
حصارًا  الربيطانية  القّوات  حارصهتا  أّنا  إالَّ  الثّوار،  بأيدي  النجف  مدينة  سقطت 
شديدًا)4(، ذاق من خالله النجفيون األمّرين، هّربوا بعض الرسائل إىل عشائر الشامية 
هبدف كرس احلصار، ومل يسعفهم إالَّ الشيخان مرزوق العّواد رئيس العوابد، وجواد مسري 
رئيس الكرد، فجمعا تسعامئة لرية تركية ملساعدة الثّوار)5(، وهذا مبلغ كبري جّدًا، ومتّكن 
بعض أفراد عشرييت آل فتلة واحلواتم من دخول املدينة ملساعدة الثّوار، بيد أّن عدم التكافؤ 
بني طريف النزاع انتهى إىل رضوخ الثّوار إىل مطالب اإلنجليز، وتّم تنفيذ حكم اإلعدام يف 
الثالثني من آيار )1918م( بحّق أحد عرش رجاًل وأرس مئة وسبعة رجال، فكان مصري 

جواد بن مسري السجن)6( يف بغداد، وتسفري شقيقه كاظم إىل سمربور شامل اهلند)7(.

العراق كان للشيخ جواد حضور ممّيز يف كثري من  وبعد أن أفلح اإلنجليز باحتالل 
األحداث التي وقعت وقتئٍذ وقبلها، وقد ذكره الكابتن مان حاكم الشامية يف عديد من 

)1( الثورة العراقية الكربى/ 25.
)2( العراق نشأة الدولة/ 301.

)3( من أحداث عام 1918 1919/ 172 173 وعنده منتصف ليلة 18 آذار عام 1918م.
)4( النجف يف ربع قرن منذ سنة 1908/ 212 213، 226، من أحداث عام 1918 1919/ 182.

)5( العراق نشأة الدولة/ 301 302.
)6( النجف يف ربع قرن منذ سنة 1908/ 240.

)7( املصدر نفسه، هذا ما حدث/ 17، معلومات ومشاهدات يف الثورة العراقية الكربى/ 66.
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الكابتن مان(، حيث وصف  املعروفة )برسائل  بريطانيا  التي كان يبعث هبا إىل  رسائله 
اجلميع بالكذب والنفاق والتمّلق والرشوة باستثناء جواد بن مسري وآخرين معه!!

ويمكن معرفة تاريخ وفاته من خالل رسالة )مان( التي بعث هبا يف )20 مايس(، وأّنا 
كانت يف الثامن والعرشين من شعبان سنة )1338هـ( أي يوم )18 مايس 1920م(، 
وقد خّلف ثروة كبرية ذكرها )مان( يف رسالته املؤّرخة يف )28 مايس( التي أرسلها إىل 
لندن، فبعد أْن ذكر أوالد الشيخ جواد قال: وكانت بينهم خالفات جاّدة)1( حول اإلرث 

الذي يساوي مئتي ألف جنيه اسرتليني.

أّما وصفه )زعياًم عشائريًا( فكان ممّيزًا جّدًا، نالحظ ذلك من خالل تقرير أمحد فهمي 
حول العراق الصادر يف )2 نيسان 1912م( يف بغداد، حيث ورد أّنه كان رئيسًا ألكرب 
قبيلة يف تلك املنطقة، مضافًا إىل قبيلته الكرد، ووقعت يف حياته عّدة معارك قبلية سواٌء 

كانت مع القبائل املجاورة أم مع القبائل التي كانت يف ضمن نطاق قبيلته.

حمّطات حياته تلك وقف عندها عدد ممّن وّثقوا)2( تاريخ تلك احلقبة من الزمن.

وُدفَِن يف النجف، كذلك شقيقه الزعيم الوطني كاظم بن مسري بن عمران الكردي 
العّبايس العلوي.

)1( لعّلها مصّحفة عن )حاّدة(.
)2( خمطوطـة الشـيخ عّبود ابن الشـيخ مّحـادي بن مشـهور الروييل العنـزي/ 42 44، العراق نشـأة الدولة/ 
296 300، النجـف يف ربـع قـرن منـذ سـنة 1908/ 240، ثـورة النجـف/ 238، أبجديـة عشـائر 
حمافظـة الديوانيـة/ 58، مذّكـرات الكابتـن مـان، احلياة كحاكم مـن آب 1919 إىل متـوز 1920. ترمجة 
كاظـم هاشـم السـاعدي، أمحد فهمـي بك تقريـر باللغة الرتكيـة صادر يف 2 نيسـان 1912م، دراسـات 

عن عشـائر العـراق/ 139.
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الكابتن  مقتل  إثر  اهلند  شامل  سمربور  إىل  نفته)1(  الربيطانية  القّوات  أّن  مّر  وقد 
حماكمة  وبعد  اإلسالمية،  النهضة  مجعية  أعضاء  أحد  كان  حيث  النجف،  يف  مارشال 
فكان  آخران،  وضابطان  )لچمن(  امليجر  واألعضاء  )بلفور(  برئاسة  تشّكلت  صورية 
َر إىل  كاظم مسري هو الوحيد من شيوخ الشامية بل من عموم شيوخ الديوانية الذي ُسفِّ
اهلند ملواقفه الوطنية، وبقي هناك يقايس شّتى أنواع التعذيب حّتى عاد بصريًا قبيل ثورة 
عام )1920م( املباركة، ومل يثنه ذلك أو يفّت يف عضده، بل أسهم يف معظم مؤمترات 
الكبري  املؤمتر  بينها  من  كان  الثورة،  هلذه  للتحضري  األوسط  الفرات  زعامء  واجتامعات 
الذي عقد يف )12شوال 1338هـ( )حزيران 1920م( لدى احلاج رايح العطية واحلاج 

مّحود البدن زعيمي قبيلة احلميدات.
املمّيز؛  إبراهيم  بقتل  املهنّاوية  فتلة يف  آل  رئيس  عبادي حسني  الشيخ  مع  ظلاًم  اهّتم 
قائمقام  پاشا ووكيل  الديوانية راشد  أّيام وكيل مترّصف  مّدة سنة ونصف،  فسجن)2( 

الشامية حييى بك.
انتقل إىل جوار رّبه بعد عام )1356هـ 1926م( بعد مسرية حافلة باألحداث التي 

وقف)3( عندها الكثري ممّن تناولوا تلك احلقبة بالذكر.

لسنة  الكربى  العراقية  الثورة  منذ سنة 1908م/ 240، معلومات ومشاهدات يف  قرن  ربع  النجف يف   )1(
عشائر  أبجدية   ،188  /1 العراقية  العشائر  تاريخ   ،17 حدث/  ما  هذا  عّباس  عدنان   ،65 1920م/ 

حمافظة الديوانية/ 57.
)2( تاريخ الديوانية/ 86.

)3( معلومات ومشاهدات يف الثورة العراقية الكربى/ 65، النجف يف ربع قرن/ 240، احلقائق الناصعة/ 
562، مذّكرات السّيد گاطع العّوادي/ 18، مذّكرات السّيد حمّمد عيل كامل الدين/ 56، قلب الفرات 
األوسط/ 192، موسوعة أعالم القبائل العراقية 2/ 221 222، تاريخ الديوانية/ 85 86، 165، هذا 
ما حدث/ 17، تاريخ العشائر العراقية 1/ 188، املمّيز: بغداد كام عرفتها/ 157، أبجدية عشائر حمافظة 

الديوانية/ 57.
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ودفن يف النجف األرشف رسحان بن مغري بن عمران بن مجعة ابن ماّل شهاب ابن مري 
أمحد خان ابن شاهوردي خان العّبايس العلوي.

زعيم المع، وتقّي ورع، َطلق امُلحّيا، ندي الكّف، شجاع، سديد الرأي، أحد رجال 
وّداي العطّية الذين اعتمدهم يف كتابه )تاريخ الديوانية()1(.

يف  إجيابيًا  تأثريه  وكان  وقتئذ،  وقعت  التي  العشائرية  املنازعات)2(  مجيع  يف  اشرتك 
إصالح ذات البني.

قاد عشريته ملالقاة الغزاة اإلنجليز عام )1914م( عندما نزلوا الفاو بقيادة اجلنرال 
)دالمني( والرس )بريس كوكس( كأكرب ما يكون من الضباط السياسيني الذين يرافقون 
احلملة)3( عىل أساس الفتوى الدينية التي أصدرهتا املرجعية، ومفادها: )إّن إمارة الكافر 

عىل املسلم غري جائزة()4(.

وقد رافقه يف هذا اجلهاد عدد من أفراد قبيلته، يزيدون عىل املئتي رجل مع عدد من 
مسري  كاظم  عّمه  وابن  مغري،  رسحان  محزة  ولده  منهم:  وساداهتا،  القبيلة  هذه  مشايخ 
أهازيج مجيلة هبذه  القبيلة، وله  املحنّا، وغريهم من وجوه هذه  والسّيد جمدي  عمران، 

املناسبة يشّجع فيها عىل اجلهاد منها:

)مضيومه البرصة وتومييل(

)1( تاريخ الديوانية/ 330.
)2( املصدر نفسه/ 165.

)3( الثورة العراقية الكربى سنة 1920/ 147.
)4( املصدر نفسه/ 154.
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تويّف يف الرابع عرش من ذي القعدة عام )1356هـ 1936()1( يف النجف األرشف، 
وقد رثاه الشاعر عبداملجيد وصفي بقصيدة كان مطلعها:

ــاِب ــَج اِبُســـنّـــُة املــــوِت ال بـــيء ُع كــــلُّ حــــيٍّ َمــــِصــــُره لـــلـــتُّ

ودفن يف النجف األرشف مشعان بن مغري بن عمران بن مجعة ابن ماّل شهاب ابن مري 
أمحد خان ابن شاهوردي خان العّبايس العلوي.

املولود يف قرية عقر من توابع الشامية عام )1287هـ 1870م(. تزّعم)2( القبيلة بعد 
وفاة كاظم مسري، ُعِرف بتدّينه وتقواه وتواضعه وابتعاده عن كلِّ اإلغراءات الدنيوية، 
ملجليس  الرتّشح  منه  طلب  الذي  األّول  فيصل  امللك  جلاللة  اعتذاره  من  ذلك  يّتضح 

النّواب واألعيان، وكان يعتذر إليه يف كلِّ مّرة بأدب واحرتام.

مكان  هو  مثلام  والوجوه،  املشايخ  وكبار  والشعراء  األُدباء  يرتاده  كبري  مضيف  له 
لقضاء حاجات املعوزين الذين قست عليهم ظروف احلياة املختلفة.

الربيطانية  الطائرات  قصفت  )1920م(،  عام  الكربى  العراقية  الثورة  يف  شارك)3( 
داره)4( وقريته، فأخطأت الدار، لتصيب دور آخرين من أفراد قبيلته، منهم: )ساموي( 

)1( ذكر تاريخ وفاته مرفقًا مع قصيدة رثائه، دراسات عن عشائر العراق/ 139، تاريخ الديوانية/ 330.
)2( البدو: أو بنهايم 3/ 377.

)3( قلب الفرات األوسط 1/ 194.
لكنّنا  حسني،  آل  عبادي  الشيخ  دار  به  واملقصود  خطًأ،  القصف  اعترب  ولكنّه   ،170 الديوانية/  تاريخ   )4(
الربيطانية  الطائرات  معًا، وأخطأهتام  وقريتيهام  دارهيام  املقصود  كان  بل  دلياًل عىل صّحة دعواه.  نجد  مل 
إذا كان يقصد مقاومة معاهدة 1922  التي قصفت تلك الديار، وكانت حديث الناس مّدة طويلة. إالّ 
العراقية الربيطانية. نعم قامت الطائرات الربيطانية بقصف ديار العشائر التي يرأسها شيوخ عشائر الفتلة 
يف املهناوية واألكرع يف عفك وخفاجة يف الشطرة والعّزة يف دياىل )السياسة الربيطانية جتاه عشائر العراق 

.)276 /1945 1914
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ودار )جرب()1( ممّا أّدى إىل قتل وإصابة عدد من األفراد، جلب له الثواُر من قبيلته بعَض 
غنائم معركة الرارنجية اخلالدة التي أسهموا فيها، ومن تلك الغنائم أسريان هنديان.

أعالم  من  كثريًا  هناك  أن  واحلقيقة  الشعراء،  ورثاه  1940م(  )1360هـ  عام  تويّف 
آل عمران الذين دفنوا يف النجف األرشف، منهم: مصحب إبراهيم عمران الذي 
يف  الربيطانية  القّوات  ملالقاة  اجلهاد  عّدة  جيّهز  وهو  )1914م(  عام  فيها  األجل  وافاه 
املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب  أمري  ما بني مرقد  الذهب  باب  أقرب يف ركن  الشعيبة، حيث 
عليهام السالم ومرقد العاّلمة أمحد األردبييل، مقابل السوق الكبري، وعثامن حمّمد عمران 
يف أيوان األمري، ومعظم آل عمران قربوا يف ذلك املوضع، ويف ُأون الصحن احليدري 
الرشيف، لكنّنا نحاول يف هذا البحث االقتصار عىل ُأولئك األعالم الذين ورد ذكرهم 

يف املصادر التارخيية ذات العالقة.
وُدفَِن يف النجف األرشف عّباس بن علوان بن عمران بن مجعة بن شهاب ابن مري 

أمحد خان ابن شاهوردي خان.
وقد آلت إليه رئاسة القبيلة بعد وفاة مشعان بن مغري بن عمران مع كثرة املعارضني 

له من أبناء عمومته.
كان جريئًا، شجاعًا، شديد الَغرية عىل قبيلته، له عالقات واسعة مع كبار شخصيات 

العراق ووجهائها، وعىل اختالف طوائفهم وتوّجهاهتم.
له حضور يف التشاور)2( مع السادات واملشايخ متهيدًا لقيام الثورة العراقية الكربى 

)1( أبجدية عشائر حمافظة الديوانية/ 58.
194، احلقائق  الفرات األوسط 1/  العّوادي/ 18، هذا ما حدث/ 17، قلب  السّيد گاطع  )2( مذّكرات 
الناصعة يف الثورة العراقية سنة 1920 ونتائجها/ 561، أبجدية عشائر حمافظة الديوانية/ 57، تاريخ 

العشائر العراقية 1/ 188.
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عام )1920م( التي أسهم فيها بشكل فاعل ومؤّثر، ثّم قاد)1( قبيلته يف عّدة معارك ضّد 
اعتزاز اجلميع، وعندما تراجع  البسالة ما هو موضع  أبدى من  الربيطانية وقد  القّوات 
ُألقي  النزاع،  طريف  بني  التكافؤ  لعدم  الربيطانية؛  للقّوات  الكبري  الضغط  أمام  الثّوار 
القّوات  العراق، وأصدرت  إىل خارج  آخرون  وفّر  الثّوار،  رموز  كثري من  القبض عىل 
الربيطانية بالغات عسكرية ذكرت فيها أسامء زعامء القبائل الذين باتوا يف قبضة السلطة، 
وكان عّباس)2( بن علوان أحد هؤالء الزعامء، كام أصدرت بالغات ُأخرى ذكرت فيها 
بن  جواد  بن  إسامعيل)3(  فذكرت  عمومته،  أبناء  من  القبيلة  هذه  مشايخ  من  سّلم  َمْن 
مسري بن عمران، وفرضت عليهم غرامة)4( مالية كبرية، وهي )900( بندقية من أصل 
املهنّاوية،  مجاعة  فتلة  آل  حلفائهم  وبني  بينهم  مناصفًة  دفعت  كغرامة  بندقية   )1800(
سّلمها إىل اإلنجليز املدعوُّ هادي عبد الرضا إبراهيم عمران العّبايس العلوي، كام كان 

ألتباع عّباس العلوان تأثري يف رضب الباخرة )فاير فالي( يف الكوفة.

ويف حياته كان هناك رشخ يف العالقة بينه وبني الشيخ صگبان العبادي رئيس آل فتلة، 
ويف عام )1942م( اندرس نر عقر نتيجة تبّدل صدر النهر ممّا أّدى إىل نتائج وخيمة عىل 
األُخرى؛ طلبًا  العشائر  ديار  إىل  أفرادها  من  الكثري  أراضيها، وتّول  بارت  التي  قبيلته 
للقمة العيش، حيث كانت الزراعة موردهم األساس الذي يقتاتون هبا، إالَّ أّن الشيخ 
عّباس بجهوده الكبرية عىل مدى سنوات عديدة وباستخدام عالقاته الواسعة، استطاع 

)1( ثورة العراق التحّررية عام )1920( 2/ 213 )عن جريدة العراق: العدد 132/ 5 ترشين الثاين 1920 
= 23 صفر 1339(، الثورة العراقية الكربى/ 266 267.

)2( مذّكرات السّيد حمّمد عيل كامل الدين/ 111، 112، 114، 117، الثورة العراقية الكربى/ 267.
)3( ثورة العراق التحّررية 2/ 224 225، النجف األرشف والثورة العراقية الكربى )1920م(/ 437.

)4( هذا ما حدث/ 17، تاريخ العشائر العراقية 1/ 189، أبجدية عشائر حمافظة الديوانية/ 59.
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إىل  املهاجرون  األعراب  أمحر وتاجريان(، وبذلك عاد  بواسطة )رشكة  النهر  تطهري)1( 
ديارهم التي أرخصوا دماءهم من أجل احلفاظ عليها.

عدنان  ولده  رساح  إطالق)2(  استطاع  املتمّيزة  وعالقاته  الكبري  نفوذه  وباستخدام 
محيد  األُوىل  الفرقة  قائد  طلب  وقد  العراقي،  الشيوعي  احلزب  يف  القيادي)3(  عّباس 
احلصونة من رئيس املحكمة الكربى عرب مترّصف لواء احلّلة إصداَر احلكم ضّده، هذا 
التعاطف مع ولده عدنان أّدى إىل اعتقاله بعد انقالب شباط )1963م(، وختمت حياته 

يف سجن)4(بغداد عام )1964(، ليدفن يف النجف األرشف.

هليالن

حسني حفيد أيب قداره حسينقيل خان.

نرصت اهللّ خان حفيد أيب قداره حسينقيل خان.

تيمور خان حفيد أيب قداره حسينقيل خان.

حوايل  عنها  وتبعد  مقربة )هبشت رضوى(،  يف  هليالن  ناحية  يف  القبور  هذه  توجد 
)2كم(، وهي تضّم كذلك رفات أبناء هذه املنطقة.

)1( حمّمد عيل جعفر التميمي 1/ 194 197، موسوعة بطل العلقمي 3/ 314 عن السّيد عبد الرّزاق احلسني 
يف )موجز تاريخ البلدان العراقية/ 85(.

)2( هذا ما حدث/ 89 90.
)3( العراق 3/ 356.

)4( هذا ما حدث/ 8 )املقّدمة: بقلم باقر إبراهيم(.
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وتسّمى هليالن حاليًا بـ )توحيد(، وكان الوايل حسني قيل خان قد اشرتاها لولده عيل 
رضا خان امللّقب بـ )شهاب الدولة()1(.

وله من األوالد عبد احلسني خان أبو قداره، ونرصت اهللّ خان، وتيمور خان.

عبد  لدى  وكان  هليالن،  يف  بقوا  العراق،  إىل  خان  رضا  غالم  الوايل  ذهاب  وبعد 
احلسني خان مكتب ومتحف من األجناس الغالية)2(.

إّن القرب األّول هو لشاب تويّف يف سّن الثالثة والثالثني من عمره، واسمه حسني بن 
دانشاد حفيد الوايل حسني قيل خان ابن حيدر خان ابن حسن خان ابن أسد خان ابن 
إسامعيل خان ابن شاه ويردي خان ابن حسني خان ابن منوچهر خان ابن شاه ويردي 
خان ابن حسني خان ابن منصور بن زهري بن ظاهر بن ساوز بن حمّمد ابن املرجع ابن 
بني  جّد  العّجان  أمحد  ابن  الرئيس  الديبق  احلسن  ابن  طليعات  احلسن  أيب  بن  منصور 
العّجان باحلائر احلسيني ابن احلسني بن عيل بن عبيد اهللّ بن احلسني بن محزة السّيد األجل 
األكرب ابن عبد اهللّ بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن أيب الفضل 
العّباس قمر اهلاشميني شهيد كربالء ابن أمري املؤمنني اإلمام عيلِّ بن أيب طالب بن عبد 
املّطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قص بن ُكالب بن ُمّرة بن كعب بن ُلَوّي بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن 

معد بن عدنان.

أّما القرب الثاين فهو لـ )نرصت اهللّ خان ابن عيل رضا خان شهاب الدولة ابن حسني 
قيل خان الوايل(، وقد نقش اسمه وأسامء آبائه عىل الشاهد الذي علی قربه، وفيها تسلسل 

)1( إيالم وحضارهتا القديمة/ 167.
)2( املصدر نفسه.
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آبائه حّتى )أيب الفضل العّباس عليه السالم(، وتاريخ والدته هو )1304(.

أّما القرب الثالث فهو لـ )تيمور خان ابن عيل رضا خان شهاب الدولة ابن حسني قيل 
خان الوايل(، ونقش كذلك عىل صخرة الشاهد اسُمُه، وتاريخ والدته هو )1295(.

ويف ناحية هليالن قلعٌة أثرية لعبد احلسني خان الذي يمتلك فيها مساحات واسعة 
من األرايض والبساتني، وال يزال هناك عدد من أحفاده وأقربائه يقيمون فيها إضافة إىل 

أبناء خدمه وطّباخيه.

أّما وايل هليالن عبد احلسني خان فهو مدفون يف مدينة قم املقّدسة.

وناحية هِليالن قريبة من )جرس سيمره( الذي يبعد عن خّرم آباد بحدود )160كم(، 
التالل،  بعض  عىل  األشجار  أمامه  وتتناثر  و)چرمني(،  ور(  )كه  منها  اجلبال،  به  تيط 
من  دعامات  سبع  عىل  يقوم  )8م(  بحدود  عرضه  أّما  )100م(،  بحدود  طوله  ويبلغ 
موسم  يف  )سيمره(  نر  ويطفح  اجلانبني،  من  الساندتني  الدعامتني  إىل  إضافة  احلجر، 
الربيع، ولعّله موقع اجلرس املتحّرك نفسه)1( الذي كان يستخدمه شاه ويردي خان ابن 
حمّمدي ضّد الشاه عّباس الصفوي، وسّبب له كثريًا من اإلزعاج حّتى اضطّره إىل االّتفاق 

مع حسني خان األّول)2( للقضاء عليه، فتحّقق له ما أراد.

ويوجد يف هليالن وعرب النهر سيف حسني قيل خان عىل رضيح إمامزاده حمّمد الزاهد 
ابن أيب جعفر أمحد الزاهد ابن تاج الدين إبراهيم املجاب ابن حمّمد العابد ابن اإلمام موسى 

بن جعفر عليه السالم، كام هو مثبت أمام الرضيح، وهذا هو املشهور عن هذا السيف.

)1( األكراد الفيليون يف التاريخ 2/ 18 25.
)2( أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث/ 64، األكراد الفيليون يف التاريخ 2/ 23 25، إيالم وحضارهتا 

القديمة/ 143 144.
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أّما ملاذا وضع فوق هذا القرب، فأعتقد أّنه للداللة عىل أّن الوايل حسني قيل خان أراد أْن 
يثبت أّنه يف خدمة أهل البيت وذرارهيم، وأّنه يدافع عنهم بحدِّ السيف ألّنم الذّرية التي 
أوىص اهللّ تبارك وتعاىل بموّدهتم؛ لقوله تعاىل: }ُقْل اَل َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ َأجْرًا إاِلَّ الْمَوَدَّةَ 

فِي الُْقرْبَى{)1(.

مراقد حتتاج اإىل حتقيق

هناك عدد من املراقد املوجودة يف كثري من البلدان خصوصًا يف إيران ووسط العراق 
إشارة  أجد  مل  السالم،  عليهم  طالب  أيب  بن  عيلِّ  بن  العّباس  سّيدنا  أعقاب  إىل  تنسب 

واضحة تثبت صّحة ذلك؛ لذا درجتها تت هذا العنوان. 

ولذلك أسباب، منها بحسب تصّوري املتواضع: أّن اهللّ سبحانه وتعاىل إذا أراد نرش 
فضيلة هّيأ أسباهبا، وإّنام تتناسب تلك الفضيلة طردّيًا مع شّدة مظلومية صاحبها)2(.

ومثال ذلك: رأس احلسني بن عيلِّ عليهام السالم شهيد كربالء ذكر يف عّدة أماكن)3(، 
وكذلك قرب السّيدة زينب)4( بنت أمري املؤمنني عليهام السالم، وهناك عّدة مشاهد وأربعة 

تواريخ لوفاة سّيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء عليها السالم)5(.

)1( الشورى/ 23.
)2( فقد ورد عن أيب عبد اهللّ عليه السالم أّنه قال: »قال رسول اهللّ صىلَّ اهللّ عليه وآله: »إّن عظيم البالء ُيكاَفأ 

به عظيُم اجلزاء« )اخلصال 1/ 32(.
)3( مشاهد العرتة الطاهرة/ 82، 83، 245، 246، سري أعالم النبالء 4/ 160، 162، شذرات الذهب يف 

أخبار َمْن ذهب 122/1، دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية 1/ 452.
)4( مشاهد/ 81، 82، 210، 241.

)5( املصدر نفسه/ 205.
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وما ذلك إالَّ لتذكري الناس بعذاباهتم ومظلوميتهم وشّدة ما عانوا وتّملهم وصربهم 
عىل األذى يف جنب اهللّ تعاىل، فعّوضهم سبحانه ذلك الذكر العطر بإقامة املراسم اخلاّصة 
زرافاٍت  يزورونم  الناس  وازدلف  وفياهتم،  أو  مواليدهم  بمناسبة  كانت  سواٌء  هبم، 

ووحدانًا؛ للترّبك بمشاهدهم املقّدسة.

دوا يف بقاع األرض  اليشء عينه حيصل ألولياء اهللّ الصاحلني من آل بيت النبّوة ممّن رُشِّ
أو  الدينية،  أو  االجتامعية،  ملكانتهم  ظلاًم  ُقتلوا  ممّن  أو  أزمانم،  عتاة  من  هربًا  املختلفة 
املاّدية، أو السياسية، وما إىل ذلك حسدًا وكمدًا، كام حدث للشهيد أيب الطّيب حمّمد)1( 
بن محزة بن عبد اهللّ)2( بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب 
إليه  العّبايس، وقد نسبت  أّيام املكتفي  الرجالة يف بستانه عىل  الذي قتله  عليهم السالم 
بعض املراقد، ورّبام عاد بعض هذه املراقد إىل أحفاد العّباس الشهيد األباعد، فتغرّيت 
أسامؤها نتيجة تقادم احلقب الزمنية، كام هو احلال يف مشاهد بنات احلسن السبط عليه 
السالم، يف حني املقصود هو بنات أوالده وأحفاده، وهكذا يّتضح ذلك من خالل ما 
نقله ابن طباطبا يف كتاب املنتقلة، حيث انترش أحفاد العّباس عليه السالم يف بقاع األرض 

املتباعدة، وال ُبدَّ أن يكون هلم ذراري وأعقاٌب، فأين هؤالء؟

وهناك سبب آخر ذكره لنا عبد العظيم عّباس اجلوذري عضو اّتاد املؤّرخني العرب، 
يف  اهلجري  التاسع  القرن  يف  كان  إّنه  إذ  القبور،  من  الكثري  جهالة  سبب  خيفى  ال  قال: 
وبعضها  العلويني،  قبور  من  الكثري  لذلك  فُعفيت  طائفية،  وفّعاليات  زوابع  العراق 

)1( املجـدي/ 237 238، مقاتـل الطالبيـني/ 484، الـدّر املنثـور/ 484، معامل أنسـاب الطالبيني/ 261، 
منتهـى اآلمـال 1/ 268، عمـدة الطالب/ 359 360، الثبـت املصان/ 156، موسـوعة بطل العلقمي 

.387 386 /3
)2( يف مقاتل الطالبيني )عبيد اهللّ(.
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والنبش  اهلدم  يشملها  لكي ال  النساء؛  بأسامء  وُأخرى  األنبياء،  بأسامء  ُأبقيت وسّميت 
والتخريب، وكثريًا ما نجد سواد الشيعة يف العراق يسّمون مجلة من القبور ببنات احلسن 

السبط هلذا السبب)1(.

أّما مصطفى مصباح فريى العّلة)2( يف عدم ضبط نسب أسامء أصحاب املراقد من 
أوالد األئّمة وأحفادهم يعود إىل جمموعة ُأمور، منها:

الثالث من  القرن  العّباس حّتى أواخر  ُأمّية وبني  بني  وجود خمالفني متشّددين مثل 
اهلجرة، وهؤالء كانوا يمنعون إظهار أسامء أوالد األئّمة إىل الوجود.

أقول: وِقّصة املتوّكل مع مرقد احلسني الشهيد عليه السالم ال تتاج إىل دليل.

حّكام بالد اإلسالم كانوا يف الغالب من غري الشيعة، وهم يطيعون حكام اجلور من 
أعداء آل حمّمد عليهم السالم؛ لذا كان أوالد األئّمة وأحفادهم والعلويون يفّرون منهم 
إىل اجلبال والصحارى؛ حّتى يبعدوا أنفسهم من عيون هؤالء الظاملني، وعىل الرغم من 

ذلك مل حيصلوا عىل األمان من رشورهم، فسجن أكثرهم وقتل.

البعد الزمني للمعصومني أنسى الناس نسب الكثري من السادة وذّرية األئّمة عليهم 
السالم، ومع ذلك يزورونم تبعًا ملحّبة آبائهم.

البالد  يف  الداخلية  واخلالفات  القتل  وأعامل  واحلروب  الزمان  وحوادث  املشاكل 
بأْن هيتّم بنفسه، ناهيك عن أْن حيفظ نسب السادة وأبناء  مل تفسح جماالً وفرصة ألحد 

األئّمة، أو حيول دون زوال مراقدهم.

)1( مراقد السادة النجباء جنوب احلّلة الفيحاء/ 210.
)2( إمامزاده أبو العّباس/ 17 19.
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ذّرية  خيّص  فيام  سّيام  ال  والعقائد  باألُصول  الناس  بعض  ومعتقدات  إيامن  ضعف 
الرسول األكرم صىلَّ اهلل عليه وآله، تديدًا يف فرتات تسّلط وهيمنة احلّكام والسالطني 
القضّية،  هلذه  الرئيسة  األسباب  من  يعترب  اإليامن  ضعف  املخالفني،  والوزراء  والعلامء 
تارك  »إيّن  قال:  وآله يف عرتته حيث  عليه  اهلل  األكرم صىلَّ  الرسول  قول  نسوا  وكأّنم 
فيكم الثقلني كتاب اللّ وعتيت« وجتاهلوا التمّسك بالقرآن والعرتة، ومّلا مل يكن هناك 

سبيل إلدراك حقائق القرآن إالَّ العرتة الطاهرة، فقد ابتعدوا عن األّول.

واحلقيقة: أّن االهتامم بإظهار تلك املراقد إّنام كان زمن الصفويني، ثّم القاجاريني، ثّم 
الفرتة املتأّخرة. 

رؤًى  شكل  عىل  جاءت  إّنام  الشهيد،  العّباس  أحفاد  إىل  املنسوبة  املراقد  بعض  إّن 
تلك  إقامة  أنفسهم  هلم  سّولت  عّمن  ناهيك  العلمي،  البحث  أمام  تقوى  ال  ومنامات 
املشاهد؛ ألجل الكسب واالرتزاق غري املرشوع، فنسبوها إىل َمْن شاؤوا، لكنَّ الشواهد 
انتخبوها،  التي  والقروية  احلديثة  األسامء  طبيعة  وحّتى  واملكانية  والزمانية  التارخيية 
تأبى ذلك، وليس هلا أصل سواٌء يف كتب األنساب، أو معاجم الرجال، أو كتب اآلثار 
وخرائطها، ومع أّن هذه املشاهد قامت ابتداًء يف مناطق بعيدة سواٌء كانت يف اجلزائر أو 
أقاموا  الذين  الناس  من  العديد  الستقطاب  نواة  ذلك  بعد  أصبحت  أّنا  إالَّ  األرياف، 
وانتعاش  ديني  بلباس  اجلديدة  األرُسية  العالقات  قيام  يف  سببًا  كانت  َثّم  ومن  حوهلا، 
ملعايشهم، وينقل  التي أصبحت سببًا  األُخرى  الزراعة وقيام األسواق وبعض احلرف 
التي تصل عند تلك  الكرامات  العديد من  الناس  املشاهد وبعض  املقيمون عىل تلك 

الرضائح وإن كانت احتاملية.

ورّبام ذلك إكرامًا من اهللّ تعاىل أليب الفضل العّباس عليه السالم، كام قيل: )ألف عني 
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ألجل عني تكرم( و)َمْن آمن بحجر كفاه( و»إّنام األعامل بالنّيات ولكلِّ امرٍء ما نوى«.

ولست هنا بصدد تكذيب نسب أصحاب تلك املراقد، حاشا هلل أْن يكون هذا مقصدي، 
فأنا أصغر من أْن أقطع هبكذا أمر، ولكنّي مل أجد الدليل الكايف لتصديقها، وأدعو اهللّ خملصًا 
أْن يقّيض هلا ذلك اخلبري احلاذق العارف، فيكشف النقاب عنها، ويزيل غبار الشّك سلبًا أو 

إجيابًا، وسندرجهم بحسب أماكن وجودهم، واهللّ من وراء القصد، وهم:

ابهر)1(

اإمامزاده �سّيد اإبراهيم العّبا�سي العلوي

مقربة  البقعة  حول  أحاط  قدسيته  وبفضل  سجاس  بلدة  شاميل  يف  املقام  هذا  يقع 
واسعة، و)سجاس( إحدی املدن القديمة يف زنجان، ويؤكد هذا الزعم املسجد التارخيي 

واجلميل هلا.

شاهد القرب من أحجار )كنگلومرا( رملية غري معمرة بلوٍن أسمر داكن، والنص فيام 
عليه  الكاظم  موسى  سّيدنا،...إمام  إمام  اإلمام،...  املرقد  )هذا  ييل:  كام  قراءته  يمكن 
السالم...تويف بتاريخ رمضان أربع وثلثامئة وألف هجرية النبوية( تاريخ السنة )1034 

هـ . ق(. والنص يشري إلی عرص طهامسب الصفوي وخط كتابته ثلٌث خفي.

هبذه الكلامت: )الّلهم صلِّ عىل النبيِّ املصطفى حمّمد واملرتىض عيل والبتول فاطمة(، 
والباقر  عيلٍّ  العابدين  زين  عىل  وصلِّ  واحلسني  احلسن  )السبطني  الشاميل:  اجلانب  ويف 

)1( زنجان نقشه سياحتى استان/ 12 إمامزاده سيد إبراهيم ج3. انتشارات إيران شناسى، أطلس شهرى 
استانى إيران/ 61.
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حمّمد وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعيلٍّ اهلامم(، ويف الطرف اجلنويب: )منتظر املظفر 
وخليفة  الربهان  وقاطع  والزمان  العرص  هذا  صاحب  احلسن  بن  حمّمد  اهلادي  املهدّي 

الرمحان واملطّهرة إيامن والسّيد انس(. 

النقش الثاين يشبه النقش األول وقد بدأه من اجلانب الغريب، كتب عليه آية الكريس بـ 
هُ اَل إَِلهَ إاِلَّ هُوَ الْحَيُّ الَْقيُّومُ...{ وانتهی يف جنويب الرضيح بكلامت: }إَِلى النُّوِر{. }اللَّ

وجـاء يف نقـوش الرضيـح أنَّ السـيد إبراهيـم ولـد لإلمـام موسـی الكاظـم عليـه 
السـالم، ومـن املؤكد أنَّ هذه النسـبة ليسـت صحيحـة، ألّن أقـدم دليل عىل استشـهاد 
السـّيد إبراهيـم هـو قول الشـيخ أيب نرصالبخـاري )تويف سـنة 341هـ.ق( الـذي عّده 
مـن السـادة العلوية و حفيـدًا أليب الفضل العباس عليه السـالم حيث يقـول: )إبراهيم 
بـن حمّمـد بـن عبـد اهللّ بن عبيـد اهللّ بن حسـن بن عبيـد اهللّ بن عّبـاس الشـهيد ابن إمام 

عـيل أمري املؤمنـني عليهام السـالم(.

وهكذا يعتقد البيهقي أّن إبراهيم وحسني الكوكبي مدفونان معًا وهو خطأ قطعًا، إذ 
يرصح البخاري أنَّ احلسني فرَّ إلی طربستان وقتل علی يد حسن بن زيد.

خروج  نفسها،  سنة  من  الربيع  شهر  يف  251هـ.ق  عام  أحداث  يف  الطربي  ويذكر 
الكوكبي وغلبته علی زنجان، فاستشهد إبراهيم يف ربيع األول من عام 251هـ.ق.

اّيام معتز عّباسى،  إبراهيم: )وى در  السيد  أبوالفرج األصفهاين يف كتابه عن  يقول 
افتاد، به شهادت رسيد;  اّتفاق  در جنگى كه بني طاهر بن عبد اهللّ وكوكبى در قزوين 

مادرش ُاّم ولد بود()1(.

ه ُأمَّ ولد. )1( استشهد يف أيام املعتز العبايس يف حرب وقعت بني طاهر بن عبد اهللّ والكوكبي يف قزوين، وكانت ُأمُّ
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يعتقد أبو طالب املروزي أّن إبراهيم ولد يف الرقة وقتل يف قزوين وله ابنان معقبان يف 
ري وطربستان.

يقول ابن عنبة بعد ما يذكر إخوة إبراهيم: )او داراى هفت برادر بوده كه يكى از آن 
ها از اصحاب ابو حمّمد حسن عسكرى، امام يازدهم شيعيان بوده است()1(.

عبد  ذكر  ولكن  قزوين،  يف  مقتول  إبراهيم  أّن  تفريش،  مصطفى  بن  مهدي  وكتب 
الرّزاق كمونه مقتل السّيد إبراهيم يف سجاس مع بعض آل أيب  طالب.

باإلضافة إىل أنَّ أبا احلسن الُعَمري النّسابة يعترب إبراهيم مقتوالً يف قزوين، يضيف أنَّه 
ُقتل ابنه عبد اهللّ أيضًا.

ومقام السيد عبد اهللّ يف قرية )جزين خدابنده( تتعلق بعبد اهللّ بن إبراهيم اآليت ذكره.

وبعد ذلك، وفقًا لوثائق أصلية ثبت أنَّ املدفون يف القرب هو السّيد إبراهيم من أحفاد 
أيب الفضل العّباس عليه السالم الذي ورد الترصيح بدفنه يف سجاس)2(.

اهللّ  عبد  بن  حمّمد  بن  إبراهيم  الفارسية:  من  ترمجته  مضون  ما  قال  خلخايل،  ذكره 
الشخصيات  من  وُيَعدُّ  السالم،  عليه  العّباس  أحفاد  أحد  وهو  255هـ،  سنة  املولود 
نواحي  العّبايس، وخرج عليه يف  باهللّ  املستعني  أدرك  املعروفة، وقد  والعلمية  املجاهدة 
قزوين مع أبناء عّمه اإلمام السّجاد عليه السالم، واستوىل عىل قزوين واهبر وزنجان سنة 

)1( له سبعة إخوة، واحد منهم كان من أصحاب أيب حممد احلسن العسكري عليه السالم.
مدفن  يف  األنساب  بدايع   ،112 الطاهرة:  العرتة  مشاهد   ،242 الطالبينّي:  أنساب  يف  املجدي  مصادر:   )2(
106، عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب:  األطياب: 9، الدّرة الذهبّية يف إكامل منتقلة الطالبّية 2: 
لباب  العلوّية: 52،  السلسلة  رّس  الطالبينّي: 526،  مقاتل  الطالبينّي: 171،  أنساب  الفخري يف   ،398

األنساب 1: 417، تاريخ الطربي 11: 136، بناهاى آرامگاهى استان زنجان 1: 88 94.
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)255هـ(، وشّكل حكومة يف هذه املناطق)1(.

وذكره األصفهاين يف َمْن ُقتل أّيام املعتّز العّبايس، قال: وقتل إبراهيم بن حمّمد بن عبد 
، وُأّمه ُأمُّ ولد، قتله طاهر بن عبد  اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبد اهللّ بن العّباس بن عيلٍّ

اهللّ يف وقعة بينه وبني الكوكبي بقزوين)2(.

وقد  املرشقة)3(،  الكواكب  كتابه  يف  الرجائي  مهدي  السّيد  الواقعة  هذه  ذكر  وقد 
تطّرقنا له يف مطلب مقاتل العّباسيني العلويني.

)اأردكان(

اإمامزاده �سيد قا�سم

يقع مقام السيد قاسم عىل ُبعد مخسة وستني كيلومرتًا إىل الشامل الرشقي من مركز 
قسم اخلرانق وبمسافة مائتي مرت من قرية ساغند. 

املقام  وهو  مستطيلة،  والبقعة  وفناء،  وقبة  الرضيح  علی  يشتمل  وكبرٌي  رائٌع  مبنًى 
املعروف بـ)شاهزاده قاسم(.

من  فرتة  وبعد  الصفوي،  العرص  يف  بناؤه  وُأعيد  السابع  القرن  آثار  من  البقعة  هذه 
الدمار تّم جتديد بنائه مؤخرًا وُأضيف إليه مئذنتان يف رشفة البقعة.

)1( چهره درخشان/ 169 171.
)2( مقاتل الطالبيني/ 434.

)3( الكواكب املرشقة 1/ 604 606 عن )مقاتل الطالبيني/ 455، تاريخ الطربي 11/ 155، مروج الذهب 
4/ 69، لباب األنساب 1/ 419 و 2/ 443، الكامل يف التاريخ 4/ 385 386، 397(.
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هناك آثار داخل البقعة التالية يمكن أْن ينظر إليها:

1. شاهد قرٍب من الُرخام األبيض للقرن السادس مع أبعاد 58 × 45 سم، موضوع 
علی القرب )الشيخ أبو الفوارس ابن أيب احلسن ابن أيب الفرج(، تويّف يف رجب سنة 599 
هـ.ق و نصب يف زماننا املعارص عند رأس الرضيح، و نقشت عدد من اآليات الرشيفة 

عىل ذلك بخٍط كويف.

2. بالط قرب ملحمد تقي املتوفی عام 1088 هـ.ق، نصب عىل اجلدار اخلارجي الذي 
ُأضيف إلی البقعة، علی البالط تصوير رجل يرتدي لباس الصفوية مع كتاب يف يده، 

ُنقش علی البالط اثنا عرش بيتًا بخط )النستعليق( ويری يف آخره تاريخ الوفاة.

هـ؛   1080 سنة  يف  صّفار(  سليم  حمّمد  بن  سّيد  بن  )حمّمد  من  موهوب  قنديل   .3
وقناديل ُأخری بتاريخ 1059هـ)1(.

ذكرت هذه البقعة يف كتاب )فرهنگ جغرافيايى آبادى ها( )املعجم اجلغرايف للقرى(، 
ويقرأ فيه: )زيارتگاهى موسّوم به شاهزاده قاسم است كه مقربه ى آن نوسازى و داراى 

گنبد كاشى كارى است()2(.

ويف موسـوعة )مشـاهري يـزد( يعّرف السـيد قاسـم عليه السـالم ولـدًا أليب الفضل 
العبـاس عليـه السـالم والقـول خطـأ قطعًا، وعـىل ما يبـدو فإنَّ عدة أسـامء يف سلسـلة 

مفقودة)3(. النسـب 

)1( يادگارهاى يزد، ج 1، ص 179 182.
)2( رضيح يعرف )شاهزاده قاسم( جدد بناؤه وذو قبة مقرمط.

)3( دانشنامه مشاهري يزد، ج 1، ص 175.
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اهللّ(  )عبيد  اسمهام  ابنني  السالم  عليه  العباس  الفضل  أليب  األنساب  علامء  ذكر 
و)الفضل( وال يعرفون تسلسل ذريته من غري )عبيد اهللّ()1(.

هكذا اتضح أّن أسامء متعددة مفقودة يف سلسلة نسب السيد قاسم. 

بن  حسن  بن  حمّمد  بن  عيل  بن  حمّمد  عقيل  )أبو  طباطبا  ابن  النسابة  العاّلمة  يذكر 
العّباس عليه  الفضل  أبى  ابن  اهللّ  بن عبيد  بن حسن  اهللّ  بن عبيد  اهللّ  بن عبد  إسامعيل 
السالم( من بني الوافدين من مدينة الري إلی أصفهان ويقول: )له ثالثة أبناء أسامؤهم: 

مرتىض، شهربستى، وأبو القاسم جمتبى()2(.

فمن الواضح أّن أحفاد أيب الفضل العباس عليه السالم يف القرنني الرابع واخلامس 
عاشوا يف أصفهان واألقاليم التابعة هلا والتي تضمها يزد. 

بن  قاسم  بن  جعفر  بن  اهللّ  عبد  بن  حمّمد  العّباس  )أيب  شهادة  ذكر  املصادر  وبعض 
حسن بن عبيد اهللّ بن أيب الفضل العّباس عليه السالم(، سنة 342 هـ.ق، يف خوراسكان 

أصفهان)3(.

املباركة،  الشجرة  لباب األنساب، ج 1، ص 357؛  املجدي، ص 231؛  )1( هتذيب األنساب، ص 275؛ 
279؛  ص  التذكرة،  69؛  ص  األساس،  395؛  ص  الطالب،  عمدة  169؛  ص  الفخري،  ص198؛ 

النفحة العنربّية، ص 134 135؛ األصييل، ص 329.
)2( منتقلة الطالبّية، ص 27.

)3( چهره درخشان، ج 2، ص 127 130.
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اإقليد

اإمامزاده �سّيد حمّمد بن عبيد الّل العّبا�سي العلوي

البقعة الرائعة هلذا الرضيح املعروفة باسم )سيد حممد( تقع عىل ُبعد كيلومرتين إىل 
اجلنوب من قرية كافرت يف أسفل اجلبل وعىل ُبعد كيلومرتين من )قرص كافوري( وُبعد 

50كيلومرتًا من )صفاشهر( و79 كيلومرتًا من مدينة )إقليد(.

ُهدم املبنى السابق املبني من الركام والطني واجلص يف سنة 1346، وُأعيد بناؤه مع 
جهود آية اهللّ السيد حممد باقر األبطحي رمحه اهللّ وتشمل القبة، اإليوان، والرضيح والفناء.

ذكره الشيخ عيل رّباين خلخايل، ونسبه كذا: إمامزاده سّيد حمّمد بن عبيد اهللّ بن حسن 
بن عبيد اهللّ بن حرضت أيب الفضل العّباس ابن حرضت أمري املؤمنني عليه السالم.

العّباس، وله عقب  النّسابون حمّمد بن عبيد اهللّ بن حسن بن عبيد اهللّ بن  وقد ذكر 
شيخ  كذلك  املنقطعني)1(،  مجلة  من  هو  طباطبا:  ابن  وقال  واملغرب،  باحلجاز  قليل 

الرشف العبيديل)2(.

أّما أبو نرص البخاري فقد ذكر لعبيد اهللّ بن حسن بن عبيد اهللّ بن العّباس: عبد اهللّ، 
واحلسن، وعيّل، وجعفر، واحلسني، وحمّمد األكرب، وحمّمد األصغر. ثّم قال: أوالد حمّمد 
بن عبيد اهللّ األكرب ليسوا مثل أوالد حمّمد بن عبيد األصغر يف صّحة النسب)3(، ومل يذكر 

أيٌّ منهم أنَّ حمّمد بن عبيد اهللّ هذا كان يف بالد العجم.

)1( الشجرة املباركة/ 202.
)2( هتذيب األنساب/ 284 285.

)3( رّس السلسة العلوية/ 93.
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أّما السّيد إسحاق حيدري فقد احتمل)1( أْن يكون: حمّمد الطّيب ابن حسني بن عيلِّ بن 
إسامعيل بن عبيد اهللّ بن حسن بن عبيد اهللّ بن حسن بن عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس.

أو: حمّمد بن عبد اهللّ بن عّباس اخلطيب ابن حسن بن عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس 
هو إمامزاده سّيد حمّمد بن عبيد اهللّ العّبايس العلوي.

وهذا احتامل بعيد عن الواقع، وال أساس له.

2014م(، وهو يقع بني اجلبال قريبًا من   / 10 وقد زرت هذا املرقد بتاريخ )4 / 
منطقة مجشت التابعة إىل إقليد، عىل بعد أكثر من )60كيلومرتًا( من إقليد.

أّما إقليد فتقع عىل طريق أصفهان شرياز، عىل بعد )220كيلومرتًا( تقريبًا من شرياز.

بابل

اإبراهيم بن احل�سن العّبا�سي العلوي

يوجد يف منطقة البكريل يف احلّلة مركز حمافظة بابل مشهٌد ينسب إىل إبراهيم َجْرَدقة 
ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

والصحيـح أّن قـربه يف اجلبـل األمحـر، قـال السـّيد جعفـر األعرجـي: أّمـا إبراهيـم 
َجْرَدقـة ابـن احلسـن بـن عبيـد اهللّ بـن العّبـاس فـكان مـن الزّهـاد العّبـاد، األُدبـاء 
والصلحـاء والنّسـاك الفقهـاء، نـزل يف اجلبـل األمحـر الريفي من جبال باكسـايا سـنني 

متطاولـة إىل أْن تـويّف فيـه عـن عقـب)2(.

)1( شجره طيبه إمامزادگان بستان فارس / 266.
)2( الدّر املنثور/ 479.
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عي�سى بن مو�سى بن عبد الّل بن عبيد الّل ابن اأبي الف�سل العّبا�س

قرب  السياحي  الشارع  حماذيًا  الدوالب  منطقة  يف  احلّلة  يف  مرقدمها  كاظم،  وولده 
السادة الزوامل.

وزيارهتا: بسم اهللّ الرمحن الرحيم

السالم عليك أهّيا السّيد الزكي الداعي احلفي، أشهد أّنك قلت حّقًا، ونطقت صدقًا، 
ودعوت إىل موالي وموالك عالنية ورّسًا، فاز مّتبعك ونجا مصّدقك، وخاب وخرس 
مكّذبك واملتخّلف عنك، اِشهْد يل هبذه الشهادة؛ ألكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك 

وتصديقك واّتباعك.

السالم عليك سّيدي وابن سّيدي، أنت باب اهللّ املؤتى منه واملأخوذ عنه، أتيتك زائرًا 
أنا ذا أستودعكم ديني وأمانايت وخواتيم عميل وجوامع  وحاجايت لك مستودعًا، وها 
ابن )أيب  اليمن(  يا سّيدي عيسى بن موسى )أمري  عميل إىل منتهى أجيل، سالم عليك 
جعفر عبد اهللّ بن عبيد اهللّ الرئيس ابن أيب الفضل العّباس ابن اإلمام عيلِّ بن أيب طالب، 

والسالم عىل ولدك )كاظم( واملدفون بجنبك، ورمحة اهللّ وبركاته.

هذه الزيارة موجودة يف مجيع زيارات الرضائح األُخرى باختالف يسري.

الفضل  أيب  ابن  اهللّ  عبيد  بن  اهللّ  عبد  بن  بن موسى  اسم عيسى  أقف عىل  مل  أقول: 
العّباس وولده كاظم ال يف كتب األنساب املهّمة، وال يف مشّجرات أعقاب العّباس بن 

عيلٍّ عليهام السالم.

وعن العمري قال: فأّما عبد اهللّ فأولد أربعة: عليًا، والعّباس، وجعفرًا، وإبراهيم، 
احلسني، وحمّمدًا،  ثالثًة:  أولَد  فإّنه  اهللّ،  عبيد  بن  اهللّ  عبد  بن  منهم سوى عيلِّ  ُيْعِقْب  مل 
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.)1(
واحلسن، مل ُيْعِقْب منهم غري احلسن بن عيلٍّ

... فال يوجد ذكر لعيسى بن موسى بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ، ولو افرتضنا أّن االسم 
خمتزل فهو عيسى بن موسى بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس، 
وقد سقط بعض آبائه سهوًا، إذ ذكر البخاري يف رّس السلسلة العلوية قال: وموسى بن 
عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلٍّ عليهام السالم ال يصّح له 
عقب أصاًل البتة)2(. وذكر السّيد حمّمد كاظم ابن أيب الفتوح بن سليامن اليامين املوسوي 
قال: ومن  السالم،  عليهام  أيب طالب  بن  بن عيلِّ  العّباس  ولد  التاسع  القرن  أعالم  من 
ولده: األمري موسى ابن أيب جعفر حمّمد بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ أمري احلرمني ابن احلسن 

بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

وقيل: موسى بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن أيب جعفر حمّمد بن عبيد اهللّ بن العّباس بن 
عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم. 

واألّول أصّح)3( وملوسى ابن أيب جعفر من الولد ولدان، ذكر ولدا موسى ابن أيب 
جعفر، ومها: حييى، وعيسى)4(.

وجاء يف مشّجر أيب عالمة، حمّمد بن عبد اهللّ بن عيلِّ املؤّيدي )ت1044هـ(: عيسى 

)1( املجدي/ 231.
)2( رّس السلسلة العلوية/ 94.

)3( قال املحّقق السّيد مهدي الرجائي يف هامش النفحة العنربية/ 135: ال يبعد أْن يكون كالمها غري صحيح، 
والصحيح من النسب واهللّ أعلم: موسى بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس عليه 

السالم، عن )املجدي للرشيف العمري/ 241(.
)4( النفحة العنربية يف أنساب خري الربية/ 134 135.
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بن موسى ابن أيب جعفر حمّمد بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس 
عليه السالم، وُذكر له عقب)1(. 

وإيّن َأميل إىل ما ذكره البخاري يف رّس السلسلة العلوية والعمري يف املجدي، واهللّ أعلم.

مرمي بنت عمران زوجة احلمزة بن احل�سن

مرقدها يف احلّلة قرية بريمانة عىل الطريق السياحي، يبُعد عنه بحدود كيلومرت واحد، 
وسط البساتني، وهو غري معّبد، وتبلغ املساحة الكّلية للمرقد )دونامن( تقريبًا، أّما القائم 
عليه حاليًا فهو حمّمد بن كاظم بن جاسم الغزايل، وقد توارث عن آبائه كام يقول خدمة 

املرقد للسّيدة مريم منذ القدم.

ويوجد عىل قرب السّيدة مريم صندوق من احلديد باللون الذهبي، وإىل يمينها مرقُد ولدها 
السّيد حمّمد بن احلمزة، وإىل يسارها مرقُد ولدها القاسم بن احلمزة، ومها داخل القّبة.

ويّتضح من زيارة السّيدة مريم أّنا بنت عّم احلمزة بن احلسن، وهناك لبس يف كونا 
زوجة محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس، أو محزة بن القاسم بن عيلِّ بن محزة بن 

احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس.

وإذا كانت ابنة عّم احلمزة بن احلسن بن عبيد اهللّ فهذا يعني: أّن عمران أٌخ للحسن، 
ومها ابنا عبيد اهللّ بن العّباس، بيد أّننا مل نقف عىل اسم عمران، وأّنه ولد لعبيد اهللّ هذا يف 

أيٍّ من املصادر النسبية أو الرجالية املهّمة التي تناولت عبيد اهللّ بن العّباس.

أّما ولداها حمّمد والقاسم املدفونان معها:

)1( كتاب روضة األلباب وتفة األحباب ونخبة األحساب ملعرفة األنساب/ 103 )مخ(.
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، أكثرهم يف  فإّن أبا الطّيب حمّمد بن محزة األكرب فبنوه بطٌن من بني العّباس بن عيلٍّ
بالد خوزستان، وأّما القاسم بن محزة األكرب ويكنّى أبا حمّمد، ويقال له: الصويف فقد نزل 

اليمن، وأولد فيها، وهذا مذكور يف معظم الكتب النسبية)1(، وال حيتاج إىل برهان.

وأّما هاشم وفاطمة فلم أجد هلام أصاًل.

اهللّ بن  القاسم بن عيلِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد  إْن كان زوجها احلمزة بن  وأّما 
بينهام كبريًا، وهو ثالثة وسائط، أي مئة سنة أو  الزمني  الفارق  العّباس، فعندئٍذ يكون 

أكثر، وهذا حمال.

ويف ذكر مواقع مراقد الضّفة اليرسى لفرات )سورا احلّلة( قال احلسني: مرقد مريم 
بنت عمران بن عبد اهللّ بن العّباس عليه السالم وأوالدها، وحوهلا مجلة من املراقد يف 
قرية احلصني، تزعم األعراب أّنا زوجة أيب يعىل احلمزة؛ إذ ال يّتفق عرصها مع عرص 

أيب يعىل احلمزة.

من  الذاهب  الطريق  يمني  عىل  السياحي  الطريق  يف  احلصني  قرية  يف  مرقدها  يقع 
اهلاشمية إىل احلّلة، وال دليل عىل إثبات ذلك؛ إذ مل أجد اسمها يف كتب األنساب)2(.

حمّمد بن عليِّ بن احلمزة

اجلانب  يف  الدبلة  جرس  قرب  )اإلبراهيمية(  الدبلة  منطقة  يف  احلّلة  يف  مشهد  يوجد 
تقريبًا  100م(  البيوت بحدود )80  السياحي يمني اجلرس مبارشة بني  للطريق  األيمن 

ينسب إىل حمّمد بن عيلِّ بن احلمزة.

)1( الدّر املنثور/ 480 481، املشّجر الكّشاف/ 228، عمدة الطالب/ 358.
)2( الصفوة املثىل يف تاريخ أيب يعىل/ 108، 168، 189 190.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

364

زيارة ال�سّيد حمّمد بن عليِّ بن احلمزة

اهللّ أكرب كبريًا، واحلمد هلل كثريًا، وسبحان اهللّ بكرًة وأصياًل، واحلمد هلل الذي هدانا هلذا 
وما كنّا لنهتدي لوال أْن هدانا اهللّ، السالم عليك يا رسول اهللّ، السالم عليك يا حبيب اهللّ، 
السالم عليك يا خاتم النبيني، السالم عليك يا سّيد املرسلني، السالم عليك يا حمّمد بن 
عبد اهللّ، السالم عليك يا أمري املؤمنني، السالم عليِك يافاطمة الزهراء، السالم عىل سّيدي 
شباب أهل اجلنّة احلسن واحلسني، السالم عىل التسعة املعصومني من ذّرية احلسني عليهم 
السالم، السالم عليك يا سّيد حمّمد بن عيلِّ بن احلمزة بن احلسن بن عبد اهللّ ابن أيب الفضل 

العّباس ابن اإلمام عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم، ورمحة اهللّ وبركاته.

أقول: الوهم ظاهٌر يف مكان هذا املشهد، فمحّمد بن عيلِّ بن احلمزة نزيل البرصة، 
وصاحب  احليّل  والعاّلمة  النجايش  ذكره  ومئتني،  وثامنني  سّت  سنة  هبا  وفاته  وكانت 
الرجائي  ومهدي  العسقالين  حجر  وابن  والتفريش  البخاري  نرص  وأبو  الطالب  عمدة 
والعميدي واخلطيب البغدادي والشيخ حمّمد بن إسامعيل املازندراين وابن داود احليّل، 
والعديد من املصادر التي أثنت عليه، ووصفته بأّنه أحد الشعراء العلامء برواية األخبار، 
وأّنه ثقة، عني يف احلديث، صحيح االعتقاد، وأّكد معظمها أّنه يف البرصة، ووقفنا عنده 

يف أكثر من مطلب يف هذا الكتاب.

خديجة بنت احل�سن بن عبد الّل)1( بن العّبا�س

قال اجلوذري: شامل رشق مدينة القاسم وعىل بعد ثالثة كيلومرتات يقع مرقد السّيدة 
خدجية بنت احلسن بن عبد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

)1( يف مصادر عبداهللّ، وُأخرى عبيد اهللّ.
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للسّيدة خدجية قّبة حديثة رائعة البناء واهلندسة، تت القّبة ثالثة قبور للسّيدة خدجية، 
وولدهيا السّيدين إبراهيم وحمّمد، حييط هبا شّباك حديدي، طوله أربعة أمتار، وعرضه 

مرت ونصف، وارتفاعه مرتان.

يقع املرقد يف مكان مرتفع فسيح عىل تلِّ السّفاح، والسّفاح هو أبو العّباس عبد اهللّ 
بن حمّمد بن عيل بن عبد اهللّ بن العّباس بن عبد املّطلب، أّول حاكم ويل احلكم من بني 

العّباس...)1(.

وعنـد زيـاريت للمرقد كانت لوحـة الزيـارة املعّلقة عـىل اجلدار اخلارجـي والداخيل 
نسـبتها كـذا: خدجيـة بنت احلسـن بن عبـد اهللّ بن احلسـن بن عبيـد اهللّ ابـن أيب الفضل 
العّبـاس ابـن أمـري املؤمنـني، وفيها ذكـُر ولدهيـا حمّمـد وإبراهيم، أّمـا القّيم عـىل املرقد 
فهـو عّبـاس بن شـعالن بـن وطبان بـن عزيـز، من عشـرية اجلنابـات أهـل اجلربوعية، 
واسـم املنطقـة الفياضيـة، واآلن )حي الوحـدة(، وهي عنـد األهايل السـفاحية، ويبدو 

ذلـك نسـبة إىل احلاكم العّبايس السـّفاح.

وعنـد الرجـوع إىل كتـاب املواقـع األثريـة يف العراق لسـنة )1970م( نجـد أّنه جاء 
فيـه: رقـم اإلضبارة )105(، اسـم املوقع: السـّفاح )تـل(، القرية: شـعالن آل وطبان، 
)رقـم اجلريـدة: 1993م(، تارخيهـا: )42/2/9(، األدوار التارخييـة: )18( وبحسـب 
مالحظـات التعريـف باملصطلحـات فـإّن رقـم )18( يشـري إىل العصـور اإلسـالمية، 
وتارخيـه التقريبـي )626(، وبذلـك يكـون هنـاك فاصـل زمنـي مـا بـني تاريـخ التـل 
وتاريـخ حكومـة السـّفاح يف السـنة الثانيـة والثالثـني ومئـة، إالَّ إذا كان تاريـخ املرقـد 

أقـدم حيث التسـمية تـدلُّ عىل املسـّمى.

)1( مراقد السادة النجباء جنوب احلّلة الفيحاء/ 205.
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والذي ينبغي أْن يلتفت إليه أّن مرقد أبيها احلسن بن عبيد اهللّ كام جاء يف الطبقات 
كتابه  يف  احلسني  مهدي  حسن  هاشم  الدكتور  ترمجة  وحسب  خّياط،  بن  خليفة  ملؤّلفه 
قضاء  املزيدية،  قرية  من  احلايل  املوضع  يف  يعىل(  أيب  ترمجة  يف  املثىل  )الصفوة  املخطوط 
اهلاشمية، فيمكن عندئٍذ امليل إىل صّحة مرقدها؛ لقرب املكان اجلامع هلام، ولكْن يبقى 

ذلك استنتاجًا بال دليل يعضده.

�سريفة بنت احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س

الياسية من توابع املدحتية من أعامل اهلاشمية، وقد سّميت  يقع مرقدها يف مقاطعة 
إبراهيم بن قطب  الدين بن  إلياس دويس بن فخر  الدويس، وهو  إلياس  املنطقة باسم 
الدين ابن السّيد عزيز بن خليل بن حمّمد بن عامد الدين، ينتهي نسبه إىل اإلمام موسى 
الكاظم عليه السالم. هذا ما جاء يف كتاب )الصفوة املثىل( وفيه: ويذكر عدد من املؤّلفني 
أّن املرقد املوجود حاليًا باسم رشيفة بنت احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس عليه السالم، 
إلياسية، ولكنَّ السّيد حسن بن عبيد بن حسن  هو عينه مرقد إلياس، وباسمه سّميت 
العذاري أحد املجاورين للمرقد املذكور قال للسّيد احلسني: إّن مرقد ياس كان بجوار 
مرقد رشيفة بنت احلسن، وليس هو؛ إذ إّنه يف قطعة جماورة رقم )147( مقاطعة )29( 
ياسية، ومساحتها )175( مرتًا، استغّلها شخص يدعى حسني بن كاظم بن حمسن، وهي 

بجوار مرقد رشيفة بمسافة )15 20 مرتًا( يف القسم اجلنويب ملرقد رشيفة)1(.

)1( احلسني/ 110 111 عن )عيل صالح مهدي الكعبي: شذرات من تاريخ ُأرس وعشائر احلّلة 2/ 125 
.)126 ،125 /1 ،126
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برد�سري

اإمامزاده �سيد عبد الّل

يقع هذا امُلقام يف ساحة مقربة املدينة العامة، يعود أصل هذا البناء إلی العهد السلجوقي 
وتّم إصالحه مرارًا يف فرتات الحقة. 

السيد  الكاظم عليه السالم و أخو  أنَّه من أحفاد اإلمام موسی  الناس  يعتقد بعض 
)احلسني جوبار(، وهو غريصحيح، والشهري أنَّه من أحفاد أيب الفضل العباس بن عيلٍّ 

أمري املؤمنني عليهام السالم.

العباس  الفضل  أيب  إلی  اهللّ(  )عبد  بواسطة  نسبًا  ينتمي  والذی  )قاسم(  هو  فاسمه 
الشهيد عليه السالم، هذا النسب موافق مع سالسل النسب احلالية، فاملدفون يف القرب 

هو من أحفاد أيب الفضل العباس عليه السالم)1(.

أيب  ابن  قاسم  )سّيد  التاسع:  القرن  أعالم  أحد  )العميدي(  النّسابة  العاّلمة  يقول 
بن  اهللّ  عبيد  بن  ابن احلسن  األمري  اهللّ  عبيد  بن  بن عيلِّ  اهللّ  أيب عبد  بن احلسني  احلسن 
العباس الشهيد ابن اإلمام عيلٍّ أمري املؤمنني عليهام السالم، كان مقياًم يف كرمان ووالده 
بنات احلسن األفطس وهو ملّقب هُبدُهد  ُتَعدُّ من  ه  ابو احلسن يف فسا وُأمُّ السيد حمّمد 

وأوالده هم بنو اهلدهد وللسّيد قاسم ولدان مها أبو جعفر وحسن.

يعتقد أبو نرص البخاري )تويف 341هـ( أنَّ ذرية عيلِّ بن عبيد اهللّ األمري، يبلغ ثالثمئة 
رجل يف فسا)2(.

)1(. فرهنگ جغرافيايى آبادهياى استان كرمان، شهرستان بردسري: 66،مزارات كرمان ج1 ص234.
)2(. رّس السلسلة العلوّية: 94
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ويعتقد الفخر الرازي وابن عنبة أّن حمّمد بن حسني بن عيلٍّ الساكن يف مدينة فسا، 
استشهد اثنان من أبناء شقيق السيد قاسم )سّيد عقيل وزيد ابنا عيلِّ بن حمّمد بن حسني 
بن عيلِّ بن عبيد اهللّ األمري( وقد ُنصبا أمريين علی فسا من ِقَبل عضد الدولة الديلمي)1(.

والدافع علی هجرة السيد قاسم إلی كرمان صار واضحًا؛ أنَّه كان يتمتع باحرتام كبري 
يف حكومة عضد الدولة الديلمي ولكنَّه بعدما غضب عضد الدولة علی ابني أخيه)2( 

هاجر إلی كرمان وسكن يف قرية العرب حتی تويّف يف آخر القرن الرابع)3(. 

مل يعرف سند واضح علی تسميته بعبد اهللّ ولكْن يبدو أنَّه كان مكنًّی بأيب عبد اهللّ، 
وربام كان عبد اهللّ اساًم البنه األول أيب جعفر. 

وإنَّ املدفـون يف القـرب هـو السـيد قاسـم العلـوي العبايس، الـذی كان سـيدًا جلياًل 
القدر. عظيـم 

وهذا الرأي موافق مع ما اشتهر سابقًا يف البقعة من أنَّه القاسم من أحفاد أيب الفضل 
و  وقباب  بقاع  ذوو  وريفه  فسا  يف  إخوته  وبني  أعاممه  بني  أكثر  السالم،  عليه  العباس 

م أحفاد اإلمام موسی الكاظم عليه السالم )4(. ُيدعون خطأ أنَّ

يعتقد أبو طالب املروزي أّن ُأمَّ أيب عبد اهللّ حسني بن عىلِّ بن عبيد اهللّ هي فاطمة بنت 
محزة بن حسن بن عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد عليه السالم)5(.

)1(. الشجرة املباركة: 202، عمدة الطالب: 392.
)2(. رّس السلسلة العلوية: 94.

)3( الدرة الذهبية: 107.
)4( مزارات كرمان ج1 ص 236-234

)5( الفخري: 172، البّينات يف حياة الفاطامت 2: 107.
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بلخ

احل�سن بن احل�سني بن عليٍّ العّبا�سي العلوي

ذكره السّيد عبد الرّزاق كّمونة، قال: ويف بلخ قرب احلسن بن احلسني بن عيلِّ بن عبيد 
اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم. 

وذكره أبو احلسن العمري يف املجدي.

وقال ابن عنبة يف العمدة: قربه ببلخ، وذكر حمّمد األردبييل أّنه يروي عن أيب احلسن 
عليه السالم، وفيه قرب ابنه أيب القاسم عيلِّ بن احلسن املذكور)1(.

عليُّ بن احل�سن بن عبيد الّل العّبا�سي العلوي

ذكره السّيد عبد الرّزاق كّمونة، وقال: ويف بلخ قرب الفاضل السّيد أيب احلسن عيلِّ ابن 
أيب طالب احلسن، نقيب بلخ ابن أيب عيلٍّ عبيد اهللّ ابن أيب احلسن حمّمد الزاهد ابن أيب عيلٍّ 
عبيد اهللّ هبراة ابن أيب القاسم عيّل ببلخ ابن أيب حمّمد احلسن املذكور، وقربه مشهور ببلخ 

صاحب الكرامات املعروف بقرب عيلِّ بن أيب طالب.

أقول: إّن املصادر التي أشار إليها املرحوم السّيد عبد الرّزاق كّمونة والتي أشارت 
إىل أصحاب تلك املقابر يف بلخ مل نجد فيها أثرًا ملا أشار إليه املرحوم كّمونة، ولعّله اعتمد 
املخطوطات األصلية التي مل تذكر مطبوعاهتا هذه األسامء، أو أْن يكون هناك اشتباه ما.

)1( مشاهد العرتة الطاهرة/ 55 عن )املجدي للعمري وابن عنبة يف العمدة وجامع الرواة 1/ 193(.
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بو�سهر

اإمامزاده عبد املهيمن العّبا�سي العلوي

مـن أكثـر األرضحة توثيقًا يف حمافظة بوشـهر، هو رضيح السـيد اجلليـل عبداملهيمن 
عليـه السـالم الواقـع يف إحـدی األحيـاء القديمـة ملدينة بوشـهر وهي يف حي ريشـهر، 

إمامزاده(. زقاق )كـوي 

قد دّمر الزلزال املبنى القديم والعتبة التي كانت من آثار العرص الصفوي وُأعيد بناؤه قبل 
حوايل قرن، كام تّم ترميمه وإعادة إعامره عدَة مّرات، واألخري منها يف سنة 1386 هـ.ش. 

الوجه  أطرافها،  يف  والغرف  للبقعة  الرئييس  القسم  ويشمل  نسبيًا  كبري  املقام  مبنی 
اخلارجي للرضيح يشمل الرواقات. 

من  عدد  فيها  دفن  عامة،  مقربة  منه  وجزء  مربع  مرت   5200 الفناء  مساحة  تبلغ 
السّيد مرتىض علم  املرحوم  العامة، أحدهم  البقعة واملقربة  املعاريف واملشاهري وحول 

اهلدى أهرمي.

ووفقًا لكتاب )آثار شهرهاى باستانى سواحل و جزاير خليج فارس و درياى عامن( 
كان السيد عبد املهيمن سيدًا فقيهًا زكيًا يف زمن هارون العبايس، استقر يف بوشهر بعد 

السفر إىل مرص وتويّف يف عام 312 هـ ودفن يف بوشهر. 

العنارص  ملقاومة  ريشهر  ودخل  اإلسالم  جليش  العام  القائد  هو  كان  إّنه  وقيل: 
الزرادشتية الذين أعادوا تنشيط املعبد اخلاص هبم وشنوا الدعاية ضد اإلسالم. 

وهناك مقام بالقرب من زقاق )كوی إمامزاده(، املعروف باسم )شهيدان(، يقال إنَّه 
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مدفن صحابة السيد عبد املهيمن عليه السالم. 

كبار  قبل  من  امُلقام  إلی  مهداة  القّيمة  والتارخيية  القديمة  والسلع  اهلدايا  توجد 
الشخصيات ممَّا يدّل علی القدم التارخيي واهتامم الكبار واعتبار امُلقام لدی أهايل بوشهر.

نسبه الرشيف: من زمن قديم، عرف أنَّ الشخص املدفون يف هذا القرب هو حفيد أليب 
الفضل العباس عليه السالم.

وبسبع  السالم،  عليه  العباس  الفضل  أيب  إلی  وسائط  بست  يتصل  الرشيف  ونسبه 
وسائط يتصلون إىل اإلمام عيلٍّ أمري املؤمنني عليه السالم فهو: السّيد عبد املهيمن ابن أيب 
عيلٍّ عبيد اهللّ بن عيلٍّ املكّفل ابن إبراهيم جردقة ابن أيب حمّمد احلسن ابن أيب حمّمد عبيد 

اهللّ ابن أيب الفضل العباس ابن أمري املومنني عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

كان سيدًا جلياًل رشيفًا وعظيم القدر، وجاء يف موسوعة التشيع: )يعرف أنَّ السيد 
متميز،  فقيه  وهو  السالم  عليهام  طالب  أبى  بن  عيلِّ  بن  العّباس  الفضل  أيب  أحفاد  من 

وسكن هنا بعد سفره إلی مرص وتويف سنة 312 هـ.ق.(.

نقل هذا املطلب من كتاب )آثار شهرهاى باستانى سواحل و جزاير خليج فارس( 
املسافر  هو  املهيمن  عبد  السيد  والد  أّن  املتأّخرة  الكتب  يف  واملنقولة  اقتداري،  للسيد 
املهيمن  السيد  نسب  األمر يف  اشتبه  وقد  فيه سنة 312هـ.ق،  وفاته  وكانت  مرص  إلی 

وسيجيء يف سرية أبيه تفصياًل.

وذكر عيل رّباين خلخايل)1( أّن هذا املرقد البن اإلمام العظيم الشأن، يقع يف أحياء 

)1( چهره درخشان 2/ 149، بوشهر نقشه سياحتى استان )27 امامزاده عبداملهيمن ت6(، اطلس شهرى 
استانى ايران نقشه راهنامى بندر بوشهر/ 32 33 امامزاده عبداملهيمن، ج3.
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مدينة بوشهر، ويف موضع )ري شهر(، لكنَّ تاريخ وفاة املرتجم له غري معلوم.

ويوجد يف داخل املرقد مشّجر ُذِكَر فيه نسبه كذا: إمام زاده عبد املهيمن أبو عيلٍّ عبيد 
اهللّ 312هـ عيّل املكفل )الفقيه( إبراهيم َجْرَدقة حسن أبو حمّمد عبيد اهللّ أبو حمّمد )أمري 

املدينة( أبو الفضل العّباس أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب.

وذكر كلٌّ من شيخ الرشف العبيديل)1( والسّيد األعرجي)2(: أّن لعبيد اهللّ بن عيلِّ بن 
إبراهيم َجْرَدقة عقبًا، لكنّنا مل نقف عىل عقبه يف بوشهر.

هارون  حكومة  زمن  وكان  حممودة،  سرية  ذو  فقيه  سّيد  أّنه:  ذكر  خلخايل  أّن  غري 
بوشهر  إىل  مرص  من  وانتقل  مرص،  إىل  سافر  قد  بوشهر  يف  يسكن  أْن  وقبل  العبايس، 
وسكن فيها. وبناؤه القديم اندم عىل أثر زلزال رضب املنطقة كلَّها وقبل قرن من الزمن، 

بعد هذا الزلزال جّددوا بناءه.

يقول املؤّلف: مل نجد لوحة عند قربه تذكر عن شهادته أو تارخيها؛ لذلك ال يمكن 
احلصول عىل معلومات حول هذا السّيد اجلليل، وال يبُعد أْن يكون شهيدًا.

وهذه املنطقة تابعة إىل )آبادان( )3( أّما اسمه الرصيح فقد كتب فوق الباب الرئيس، 
وهو: إمامزاده عبد املهيمن ابن أيب عيل عبيد اهللّ بن عيلِّ بن إبراهيم بن احلسن بن عبيد 

اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

)1( هتذيب األنساب/ 287.
)2( الدّر املنثور/ 480.

)3( چهره درخشان 2/ 149 عن )نگاهى به بوشهر/ 222، اقليم پارس: تأليف سّيد حمّمد تقي مصطفوي، 
طبعة سنة 1343ش/ 426(.
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د�ست عّبا�س

اإمامزاده عّبا�س

يقع هذا املرقد يف دشت عّباس جنوب دهلران حوايل )65كم(، وقد اشتهر عند عاّمة 
الناس يف تلك املنطقة بأّنه من أعقاب العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

وحييط هبذا الرضيح مشّبك، أبعاده )412م × 412م(، ومكتوب عىل اجلانب الشاميل 
ما ترمجته:

هيئة  قامت  منطقة دشت عّباس موسيان، وقد  العّبايس يف  زاده  اإلمام  ُشيِّد رضيح 
األُمناء بتأسيس هذا املقام الرشيف عام )1377ش(، بإرشاف إدارة األوقاف والشؤون 

الدينّية يف حمافظة إيالم.

هو  ما  سوى  الشهيد،  للعّباس  املرقد  صاحب  انتساب  صّحة  يؤّكد  ما  هناك  ليس 
متداول يف تلك األرجاء.

الديوانية)1(

حمّمد بن احلمزة بن عبد الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهم ال�سالم

مرقده يف قرية )ماحلة الشبانات( عىل طريق غاّمس، يبعد عن مفرق الشامية غاّمس 
وتلحق غاّمس  قّبة صفراء،  تعلوه  الطابوق،  وحديث ومن  بناؤه جّيد  بحدود )3كم(، 

)1( يلحق املرقد حاليًا بالنجف األرشف.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء الثاني(

374

إداريًا بمحافظة القادسية مركزها مدينة الديوانية.
)بنو  الشيباين  العّباس بن خرض  بن عبد  بن موسى  فهد  بن  القّيم عليه حاليًا: عامر 
شيبان(، وقد روى لنا األساس التارخيي هلذا املشهد كام سمعه من آبائه، قال: كان هذا 
الطرفة،  نباتات  عليه  تنترش  األغنام،  لرعاة  مسلكًا  عام(  )مئتي  يقارب  ما  منذ  الطريق 

واملنطقة غري مأهولة.
أقول: ال يوجد يف كتب ومشّجرات األنساب املهّمة رجٌل باسم حمّمد بن احلمزة بن 
عبد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب، وإذا قيل: إّنه حمّمد بن احلمزة بن عبد اهللّ بن 
العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب وقد سقط عدد من آبائه 
سهوًا فهذا ليس بالعذر املقبول؛ ذلك أّن حمّمد بن احلمزة هذا قتل يف طربية من األردن يف 
صفر سنة )271(، وهو أشهر من أْن يشتبه به غريه، كام جاء يف الكثري من املصادر ذكرنا 

بعضها يف عّدة مطالب من هذا الكتاب.
وأّما تديده املّدة التي ُعرف هبا مرقد حمّمد بن احلمزة بمئتي عام زمن أحد شيوخ آل 
فتلة )آل إسامعيل(، كام عن قيم املرقد ففيه إشكال؛ إذ كانت اإلمرة املطلقة للخزاعل عىل 
تلك األرايض آنذاك، ومل يستوطن آل فتلة املشخاب وما جاورها، إالَّ يف عام )1290هـ( 
عندما أخذها املترّصف شبيل پاشا من اخلزاعل، وأعطاها لفرعون آل ياكوت رئيس آل 

فتلة)1(، وكان آل فتلة وقتئٍذ وبشكل رئيس يف منطقة الفّوار. 

)1( تاريخ الديوانية/ 62، وعند اوبنهايم يف كتابه البدو 3/ 369 كانت مغادرة الفتلة الفواَر يف منتصف القرن 
ثّم  التاسع عرش )1266هـ 1850م( نحو الغرب؛ لتعيش يف األرايض املستثمرة بعد شّق قناة اهلندية. 
قال: أّما املئات القليلة الذين بقوا يف الفوار فقد حلقوا املهاجرين يف العقود التالية. وذكرهم الشيخ حمّمد 
البّسام التميمي النجدي املتوّف سنة )1246هـ( يف كتابه الدرر املفاخر يف أخبار العرب األواخر/ 131، 
قال: ومن اخلزاعل املذكورين: عفك، واألقرع، وجليحة، والفتلة. وهذا يؤّكد وجودهم يف الفوار قرب 

عفك يف ذلك التاريخ.
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حمّمد )العّري�س( ابن احلمزة بن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س ابن اأمري املوؤمنني 

عليِّ بن اأبي طالب عليهما ال�سالم

يقع هذا املرقد يف طرف قضاء عفك بحدود )5كم(، ويبعد عن مركز مدينة الديوانية 
حوايل )35 كيلومرتًا( عىل الطريق الرابط بني حمافظة القادسية وحمافظة )ميسان العامرة(. 
املزار بحسب قول  أّما األرض املخّصصة هلذا  تقريبًا،  بنائه )2000م2(  وتبلغ مساحة 

القائم عليه فبحدود )19 دوناًم(.

وهناك زيارة خاّصة به، وبعد قراءهتا جييء تعريف بالسّيد حمّمد العّريس عىل النحو 
التايل: إّن السّيد حمّمد العّريس ابن احلمزة بن احلسن بن عبد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس 
ابن أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب، ومن املرّجح أّن السّيد املذكور قتل أّيام أيب الرسايا 
الذي قاد عّدة ثورات يف زمن الدولة العّباسية مطالبًا برجوع احلّق إىل نصابه، ومن املعلوم 
أّن أبا الرسايا مكث ثالثة أّيام يف ضواحي القادسية من أعايل نر الفرات، وحدثت معركة 
قتل فيها السّيد حمّمد العّريس رمحه اهلل سنة )319هـ( حيث كان من رجاالت بني هاشم 
الذين قارعوا الظلم، ودفن من قبل )السدي بن منصور( رمحه اهلل، واهللّ من وراء القصد.

عگلة السوداين )ميسان العامرة(

وهناك زيارة ُأخرى للسّيد حمّمد العّريس، كتبها السّيد عدنان السّيد حسن آل طعمة 
املوسوي، ترجم فيها حياة السّيد حمّمد العّريس، وبعد الزيارة ذكر أّن السّيد حمّمد هو ابن 
السّيد محزة بن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس عليه 

السالم ابن أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

استشهد يف معركة حدثت يف ضواحي  اهللّ عليه  السّيد حمّمد رضوان  أّن  واألرجح 
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القادسية يف أعايل نر الفرات، هو وجمموعة من العلويني يف عهد حاكمية املقتدر العّبايس 
عىل يد حمّمد بن طنج اإلخشيدي سنة )319هـ(....

وقد حاول القائمون عىل هذا املرقد إضفاء مصداقية أكثر عىل تلك احلوادث املرتبطة 
السالم،  عليهام  جعفر  بن  موسى  اإلمام  ابن  زيد  وبني  بينه  الربط  خالل  من  بصاحبه 
صاحب املشهد املعروف باسم )أبو الفضل( يف املنطقة املساّمة باسمه يف حي العروبة يف 
مركز الديوانية، فقالوا للربط بينهام: إّنه استشهد معه)1(، ودفن يف قرية يف قضاء عفك، 
وكانت مصادره التي اعتمدها: عيون أخبار الرضا للصدوق، وحياة موسى بن جعفر 
القاسم اخلوئي،  القريش، وكتاب معجم رجال احلديث للسّيد أيب  باقر رشيف  للشيخ 

وكتاب مزارات إسالمية.

أقول: أّما ما روي عن احلاج دبيس بن عيل فهو منام، وال يؤخذ باملنامات يف البحوث 
العلمية، وقد يفرّس بعضهم روايته بأّنا من أجل الكسب واالرتزاق.

وأّمـا صاحـب الزيارة األّول عگلة السـوداين وصاحـب الزيارة الثاين السـّيد عدنان 
السـّيد حسـن آل طعمـة، فقـد اّتفقـا عىل سـنة قتلـه )319هــ(، ولكنّهام اختلفـا فيمن 

قتله ويف نسـبه.

وهذا خيالف الواقع؛ فمحّمد العّريس ابن احلمزة بن احلسن عند صاحب املزار األّول 
قتل أّيام أيب الرسايا، وهو الرسي بن منصور من ولد هانئ بن قبيصة بن مسعود الشيباين، 
ومعلوم أّن قيامه كان سنة )199هجـ( حيث بايع بالرّقة ابن طباطبا، وهو أبو عبد اهللّ 
أيب طالب  بن  بن عيلِّ  احلسن  بن  احلسن  بن  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  إبراهيم  بن  حمّمد 

)1( يقصد، حمّمد )العّريس( ابن احلمزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس عليهم السالم.
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عليهم السالم، وكان يدعو إىل الرضا من آل حمّمد، وكان بني خروج أيب الرسايا وقتله 
عرشة أشهر)1(، أي: أّنه قتل سنة مئتني للهجرة، وقبل موت زيد بن موسى بن جعفر 
عليهم السالم، فيكون الفارق الزمني بني ما نقله صاحبا املزارين األّول والثاين وما هو 

معروف يف كتب التاريخ )119سنة( فتصّور!

وأّما نسبه بحسب صاحب املزار الثاين فهو: محزة بن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن 
مرارًا  فقد ذكرنا  بن طنج اإلخشيدي(،  قاتله هو )حمّمد  وإّن  العّباس،  بن  اهللّ  بن عبيد 
املقتول يف طربية يف صفر سنة إحدى وتسعني  إّنام هو  النسب  أّن حمّمد بن احلمزة هبذا 
ليس  قاتله، ولكنّه  الشعراء، وقد جرى تصحيف)2( وتريف)3( السم  ومئتني، ورثته 

باإلخشيدي؛ فاإلخشيديون يف مرص.

بعض  فعىل  موته؛  مكان  يف  خمتلف  السالم  عليهم  جعفر  بن  موسى  بن  زيد  وحّتى 
املصادر أّنه مات يف رّس من رأى، وهذا ما ورد يف أقدم وأقوى مصدر اعتمده صاحب 
النار ابن موسى الكاظم عليهام السالم، أال وهو )عيون أخبار  مزار )أبو الفضل( زيد 
الرضا عليه السالم( أليب جعفر الصدوق، وإليك ما جاء فيه، قال: )... فلم يزل حمبوسًا 
بن  زيد  فأطلقه، وعاش  السالم،  الرضا عليه  أخيه  إىل  به  فبعث  املأمون،  إىل  مُحَِل  حّتى 

موسى إىل آخر خالفة املتوّكل، ومات برّس من رأى()4(.

)1( الكامل يف التاريخ 5/ 325، 332، مقاتل الطالبيني/ 344 357، 360 372، البداية والنهاية 3/ 933 934.
)2( التصحيف: هو تغيري الكلمة الناشئ من تبديل حروفها يف الشكل مع التفاوت بينها يف النقاط وجودًا أو 

عددًا. مثل )ب( و)ت( و)ث(... )علم تقيق النصوص 1/ 81(.
)3( التحريف: هو تغيري الكلمة الناشئ من تبديل حروفها بام يقرب منها يف الشكل مع التفاوت، مثل )ر( 

و)و( أو )ن( و)ي(... )علم تقيق النصوص 1/ 81(.
)4( عيون أخبار الرضا 2/ 441.
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وجاء يف مشاهد العرتة الطاهرة يف )سامراء(: )وقيل: مات هبا زيد النار ابن موسى 
الكاظم عليهام السالم، قال الشيخ عّباس القّمي: وعاش زيد النار إىل خالفة املتوّكل، 
ومات برّس من رأى، وكان ينادم املنترص، وذكر الصدوق أّنه يف أواخر عرص املتوّكل تويّف 
يف سامراء()1(، وقال السّيد كّمونة: وقيل: مات بمرو مسمومًا زيد النار ابن اإلمام موسى 
الكاظم عليه السالم، قال أبو نرص البخاري يف رّس األنساب وابن عنبة يف العمدة: سقاه 
املأمون السّم وقتله، وقربه بمرو. وقال أبو طالب املروزي: وال يصّح ذلك،... ولكنَّ 
السّيد ضامن بن شدقم ذكر يف تفة األزهار زيد بن موسى عليه السالم قربه باصلهد 
إحدى قرى أصفهان، عليه قّبة زجاج. وقال املسعودي: إّنه خرج يف سنة تسع وتسعني 
ومئة يف البرصة ومعه عيّل بن حمّمد بن جعفر، فغلبوا عىل البرصة، فأرضم النار يف دور 
املأمون  إىل  النار، وأخذوه ومحلوه  بزيد  فلّقبوه هلذا  اهلاشمية ونخيلهم ومجيع أسباهبم، 
بمرو مقّيدًا، فسأل الرضا عليه السالم يف أمره، فعفا عنه، ثّم سقاه السم وقتله، وقربه 

بمرو)2(. وكذا قاله السّيد جعفر األعرجي)3(.
أّما نر )اليوسفية( املذكور يف هذه النبذة الذي حدثت عنده املعركة التي استشهد فيها 
)العّريس( إّنام هي تسمية متأّخرة؛ فقد جاء يف كتاب تاريخ الديوانية: نر اليوسفية ُحِفَر 
عام )1113هـ( عىل يد يوسف القائد للحملة پاشا؛ ألجل تويل مياه نر ذياب إليه، 
وذلك للتأثري يف رئيس خزاعة سلامن آل عّباس، وبقي نر اليوسفية جيري، وقد انتفعت 
به األهايل)4(. وهناك العديد من املتناقضات يف هذه النبذة لسنا بصدد تفنيدها، إّنام هدفنا 

)1( عبدالرّزاق كّمونة/ 108 عن )سفينة البحار للشيخ عّباس القّمي 1/ 579(.
)2( املصدر نفسه/ 234 عن )مروج الذهب 2/ 331(.

)3( مناهل الرضب/ 495.
)4( وّداي العطّية/ 15 عن )العراق بني احتاللني لعّباس العّزاوي/ 155(، بحوث عن العراق وعشائره/ 

.171 168
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من هذه اإلطالة الرتّوي يف البّت بصّحة هذه املراقد، واألقرب للواقع: أّنا آثار عراقية 
قديمة؛ فقد ورد اسم )العّريس( يف كتاب املواقع األثرية يف العراق الصادر يف بغداد لسنة 
)1970م( )حمافظة القادسية قضاء عفك مركز عفك( )ص127(، ذكر أّنه يف قرية آل 
49(، أّما األدوار التارخيية   / 11 غانم، أّما رقم اجلريدة فهو )2792( بتاريخ )28 / 
التارخيية  الدور هو يف العصور  فإّن هذا  فهي )10 أور 3( وبحسب اجلدول رقم )1( 

القديمة وتديدًا يف العرص البابيل القديم )ايسن، الرسا، وساللة بابل األُوىل(.

الف�سل بن حمّمد بن الف�سل بن احل�سن بن عبد الّل بن العّبا�س

جّيد،  بناؤه  األرض،  من  مرتفع  عىل  سومر  ناحية  زياد  آل  قرية  يف  املرقد  هذا  يقع 
وُتداُر شؤونه إدارة منضبطة، يبعد عن مشهد حمّمد العّريس بضعة كيلومرتات، التقيت 
القائم عليه حمّمد جاسم عبد احلسني الشيباين )آل شيبة( مواليد )1968م(، وأخذت منه 

املعلومات التالية:

قال: إّن سبب وجود الفضل يف هذه املنطقة إّنام كان من أجل نرش املذهب الشيعي 
رشق إيران بأمر من اإلمام عيلٍّ اهلادي عليه السالم، وعند مروره قاصدًا الكوفة ُقتَِل يف 
بحدود  بقي مرتوكًا  تتعّقبه،  العّباسيني  كانت عيون  إذ  لسومر؛  التابعة  )الزبلية(  منطقة 
من  مرتفع  يوجد  حيث  احلايل  موقعه  إىل  نقل  ثّم  أهوارًا،  املنطقة  كانت  حيث  يومني، 

األرض يمكن دفنه جتنّبًا للمياه.

أقول: تناول ذكر الفضل بن حمّمد العديد من املصادر، نذكر ما جاء يف بعضها:

الفضل  العّباس:  بن  اهللّ  عبيد  بن  احلسن  بن  الفضل  بن  حمّمد  ولد  فمن  املجدي: 
ابن حمّمد، وله ولد بقم وطربستان، ووجدت أليب  العّباس  أبا  املكنّى  الشاعر اخلطيب 
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العّباس الفضل بن حمّمد بن الفضل هذا يف جّده العّباس السّقاء ابن عيلِّ بن أيب طالب 
عليهام السالم:

ــُه مــوقــَف ــاِس  ــّب ــع ــل ل أَلْذُكـــــــُر  َتَطُف)1(إّن  خُتْ القوِم  ــاُم  وه بكرباَء 

إىل آخر القصيدة ذكرناها يف مطلب الشعراء من العّباسيني العلويني.

الدّر املنثور: أّما حمّمد بن الفضل، فكان سّيدًا جلياًل عفيفًا زاهدًا عابدًا، مات يف جبل 
العّباس بن حمّمد املذكور، له عقب)2(،  حلوان عن عقب، منهم: حييى بن عبد اهللّ بن 

ومثله قاله البخاري)3(.

عمدة الطالب.. فمن ولد حمّمد بن الفضل بن احلسن، أبو العّباس الفضل بن حمّمد 
اخلطيب الشاعر، له ولد، ومنهم حييى بن عبد اهللّ بن الفضل)4(.

الفخري: وأّما أبو خفنة الفضل بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس، فالصحيح من 
وينبع  باحلجاز  وعقبهام  بالعراق،  األكرب  والعّباس  األكرب،  حمّمدًا  رجلني:  َوَلَد  عقبه: 

وبروجرد وطربستان، وفيهم شعراء وعلامء)5(.

األصييل: وأّما الفضل بن احلسن بن عبيد اهللّ، فهو أحد شعراء بني هاشم وفصحائهم، 
وانتهى عقبه إىل الفضل بقم وطربستان ابن حمّمد بن الفضل)6(.

)1( املجدي للعمري/ 437.
)2( الدّر املنثور جلعفر األعرجي/ 478.

)3( رّس السلسلة العلوية/ 95.
)4( عمدة الطالب البن عنبة/ 357.

)5( الفخري للمروزي األزورقاين/ 173.
)6( األصييل البن الطقطقي احلسني/ 330.
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هتذيب األنساب: وأّما حمّمد بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس، فأعقب 
من ولده أبو حمّمد بربوجرد ابن أيب العّباس الفضل بن حمّمد بن الفضل)1(.

املشّجر الكّشاف: ذكر عقب الفضل بن احلسن، منهم حمّمد بن جعفر بن عبد اهللّ بن 
الفضل بن حمّمد األكرب ابن الفضل بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس)2(.

التي  الست  الكور  العراق)3( سابقًا، وهي إحدى  ومّلا كانت حلوان هي من أرض 
يتكّون منها إقليم العراق، وهي ليست ببعيدة عن الذي يتنّقل يف تلك الربوع، وخصوصًا 
أّن املرتجم له عنده عقب يف العراق، ومل نجد مرقدًا آخر ينسب إليه سوى مكانه احلايل، 
فلذا ال نستبعد أن يكون ملرقده هذا نصيب من الصّحة، إالَّ أّن طريقة كشفه عن طريق 

املنام موضع التساؤل، واهللّ أعلم.

ري

اإمامزاده عبد الّل العّبا�سي العلوي

البقعة املباركة يف أنحاء طهران يف منطقة )جي العليا(، وهو بناء ذو ثامنية  تقع هذه 
أضالع، ويقع عىل مرتفع، وطول كلِّ ضلع داخل البقعة مرتان، ويف كلٍّ من اجلوانب 
الشاميل والرشقي والغريب واجلنويب نجد طاقًا مقّوسًا، وتته إيوان، وباب الدخول يقع 
تت الطاق الرشقي، والرواق اخلاّص بالبناء يقع خلف الطاق الشاميل، وجدرانه ُملّبسة 

)1( هتذيب األنساب لشيخ الرشف العبيديل/ 285.
)2( املشّجر الكّشاف للعميدي/ 227.

)3( جاء يف مشاهد العرتة الطاهرة/ 74: حلوان بالضّم ثّم السكون: مدينة عامرة، ليس بأرض العراق بعد 
الكوفة والبرصة وبغداد وواسط ورّس من رأى أكرب منها، وهي بقرب اجلبل. قاله احلموي.
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قرب  وفيه  األخرض،  باللون  مصبوغ  خشبي  رضيح  احلرم  وسط  ويف  اجلديد،  بالكايش 
السّيد، والبقعة حمفوفة باألشجار، وهو مكان متنّزه، ونقرأ يف زيارته أّنه: سّيد عبد اهللّ 

ابن أيب الفضل العّباس عليه السالم، واملؤمنون يتهافتون ويتسارعون إىل زيارته)1(.

وجاء يف كتاب )بقاع مترّبكه استان هتران(: بقعة إمامزاده عبد اهلل عليه السالم يف شارع 
)30م جي، شارع حاجيان( يف اجلنوب الغريب من طهران)2(، وفيه وصف هلذا املرقد.

أقـول: إّن عـدم ذكر سلسـلة نسـب صاحب املرقد جتعلـه جمهول اهلوية، أّمـا إذا كان 
عبـد اهللّ ابـن أيب الفضـل العّباس اّتصالـه مبارشًا بالعّبـاس بن عيلِّ بـن أيب طالب، فهذا 

حمـال. واهللّ أعلم.

�ساري

اإمامزاده �سيد علي

باجّتاه اجلنوب، خارج  السيد عيل عن مدينة ساري، ثامنية عرش كيلومرتًا  يبُعد مقام 
قرية »امره«، وبني األشجار الكثيفة.

بعد انتهاء الطريق اخلاصة لقرية )امره( ويف يساره، نصل إلی طريق ترايب ونقطة التفتيش 
حلرس الغابات، الطريق وعىل مسافة سبعة كيلومرتات كلُّه ترايب، بني األشجار املرتفعة، 

يوصلنا إلی بقعة مضيئة وسط األشجار العريقة واجلميلة، مساحة أرضها، ألفا مرت مربع.

لقد ُأعيد البناء السابق للمقام، والذي كان من اللبنة والطني ببناء صلب ومجيل. 

)1( چهره درخشان 2/ 167 عن )دائرة املعارف تشّيع 3/ 319 نقال عن آثار تارخيى هتران/ 202 204 نقاًل 
عن مذّكرات پرويز ورجاوند(.
)2( بقاع متربكه استان هتران/ 27.
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)بالسيد عيل(  يعّرف  إنه  النسابة:  البقعة ويقول بعض  املدفون يف  هناك رأيان حول 
مؤسسة  من  املرسل  خطاب  يف  واضح  املدعی  وهذا  املرعشية،  السادات  من  ووالدته 
البحوث اإلسالمية للعتبة الرضوية، ولكنه مل يذكر أيَّ أدلة علی ذلك االسم والنسب 
واملكان ووفاته يف طربستان ومدينة ساري، وكّل املطالب ملتبسة وبال مراجع معتمدة؛ 

فال يمكننا االعتبار به.

والرأی الثاين يف اسم ونسب املدفون، وهو قول العاّلمة النّسابة )ابن طباطبا(، من 
رجال الدين ومن علامء األنساب يف القرن اخلامس. 

وهـذه يوافـق قـول السـكان املحّليـني إّن »السـيد عـي« وأّمـه )رقّيـه خاتـون( من 
السـادة العلويـني. 

يقول ابن طباطبا: )حسن بن قاسم بن محزة الشبيه ابن حسن بن عبيد اهللّ بن عّباس الشهيد 
ه رقّية بنت حمّمد بن عبد اهللّ بن إسحاق األرشف ابن  ابن إمام أمري املؤمنني عليه السالم، ُأمُّ

عيلِّ بن عبد اهللّ بن جعفر بن أيب طالب عليه السالم كان يسكن يف طربستان()1(.

وذكر عامل األنساب )العبيديل(، حفيَد )حسن بن قاسم( يعني )أبو احلسني عيل بن 
احلسني بن حسن(، كان قاضيًا لطربستان ومدينة ساري)2(، وأيضًا وافق القول نفسه 

)أبو احلسن العمري( النّسابة و)العميدي( النّسابة)3(.

لذلك، وباإلضافة إىل أّن )السيد عيل( يعّد من السادة العلوية يف طربستان، وقد كان 
هو أيضًا قاضيًا كبريًا ملدينة ساري وطربستان. 

)1( منتقلة الطالبية: 214، الفخري: 170.
)2( هتذيب األنساب: 286.

)3( املجدي: 236، املشّجر الكشاف 2: 194.
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مدفونان  ومها  السالم،  عليه  الطيار  جعفر  أحفاد  من  خاتون(  )رقية  وجّدته  وجّده 
أيضًا يف هذه البقعة.

قام  لكنّه حتاًم  الرشيف،  العلوّي  الوفاة هلذا  تاريخ  ليس هناك معلومات حمّددة عن 
)العلويني( يف طربستان،  لدولة  الداعي( مؤّسس  زيد  بن  )احلسن  بالقضاء من جانب 
وبالنظر إلی تعّدد آبائه إلی أيب الفضل حيتمل أْن يكون يف أهل الثلث األخري من القرن 

الثالث اهلجري)1(.

ال�سماوة

الف�سل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهم ال�سالم

عىل  األرشف،  النجف  باجّتاه  )12كيلومرتًا(  بحدود  الساموة  مدينة  خارج  مرقده 
آل  إىل  يرجعون  آل جناح  الغربية(، عند عشرية  )الرشاگية  منطقة  )أبو نجم( يف  طريق 
زياد، ويبعد املرقد عن الطريق الرئييس بحدود )600م 700م( تيط به بعض أشجار 

النخيل ومزارع بسيطة من )اجلت( قريبًا من شط الساموة.

توجد زيارة خاّصة باملرقد تسّمي صاحبها الفضل بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب 
عليهام السالم.

أقول: ذكر النّسابون أّن للعّباس ولدًا، اسمه الفضل)2(، وبه يكنّى، وُرثي)3( به؛ إذ 

)1( الدّرة الذهبية 2: 203 204؛تاريخ تشيع ومزارات شهرستان ساري ص 234.
)2( املجدي/ 436، أرسار الشهادة 2/ 393، العّباس للمقّرم/ 305 عن اجلريدة يف أنساب العلويني 4/ 

318، العّباس للقريش/ 26، موسوعة بطل العلقمي للمظّفر 3/ 373.
)3( العّباس بن عيل للقريش/ 26.
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قال الشاعر:

أباأبا الفضِل ياَمْن أّسَس الفضَل واإلبا لــه  تــكــوَن  أن  إالَّ  الفضُل  ــى  أب

ولكْن مل تذكر املصادر أّنه غادر املدينة املنّورة، وقد جاء يف )وقائع األّيام للبريجندي(
)1( أّن السّيدة ُأّم البنني توّفيت يف الثالث عرش من مجادى اآلخرة عام )64( للهجرة، عىل 

مهاجرها آالف التحية والسالم، ونقل عن األعمش بن عطية أّنه قال: دخلت عىل اإلمام 
زين العابدين عليه السالم يف الثالث عرش من مجادى اآلخرة وكان يوم اجلمعة، فدخل 
الفضل بن العّباس ابن أمري املؤمنني وهو باكي العني حزين يقول: يا سّيدي، لقد ماتت 

جّديت ُأمُّ البنني.

لذا يبقى هذا املرقد جمهوالً ما مل تظهر البّينة التي تؤّكد صّحة نسبته، وأّن الذي بالعراق 
هو أبو جفنة)2( الفضل بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس كام عن الفخري /169.

�سمنان

اإمامزاده علوي

توجد منطقة يف مدينة سمنان شارع خرمشهر، فيها مقربة تسّمى )إمامزاده علوي(. 
التحقيقات التي ُأجريت يف هذه املقربة أّدت إىل أّن فيها عرشة أفراد، ثامنية منهم يف مكان 
بن عيلٍّ  العّباس  أعقاب  قبور من  ثالثة  فيها  البناء، ويوجد  واثنان خارج  البناء،  داخل 

عليهام السالم، وهم:

)1( ُأمُّ البنني: الشيخ عبد السّتار الكاظمي البديري/ 237 238.
)2( يف مصادر ُأخرى )خفنة( كام مّر بنا.
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عبيد الّل بن العّبا�س الثاين ابن احل�سن بن عبيد الّل بن العّبا�س.

عبيد الّل بن احل�سن العّبا�سي العلوي.

قا�سم بن عليِّ بن حمزة الأكرب ابن ح�سن بن عبد الّل بن العّبا�س.

البنني،  ُأمِّ  العلويني من غري  العلوية مع بعض  املقربة  ذكرهم خلخايل يف سمنان يف 
ونرش صورة مقربهتم املباركة يف كتابه الفاريس)1(.

ذكره  فقد  العّباس،  بن  اهللّ  عبيد  بن  احلسن  بن  العّباس  بن  اهللّ  عبيد  أّما  أقول: 
العمري)2(، ومل يذكره يف سمنان، بل الذي كان يف بالد فارس هو عبيد اهللّ بن عبد اهللّ 

الشاعر ابن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس)3(.

يف  املدفون  هو  اهللّ  عبيد  بن  احلسن  بن  العّباس  بن  اهللّ  عبد  أّن  البخاري  ذكر  وقد 
خراسان، وكان املأمون يسّميه الشيخ ابن الشيخ)4(.

أّما عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس، فقد خرج إىل املأمون وهو بخراسان، 
فلاّم شخص املأمون إىل بغداد والّه املدينة ومّكة وعّكة)5(، فكان عليها سنني ثّم عزله، 

)1( چهره درخشان 2/ 177 180.
)2( املجدي/ 237.

)3( الشجرة املباركة/ 199.
)4( رّس السلسلة العلوية/ 91.

)5( نسب قريش/ 79، رّس السلسلة العلوية/ 90 وعنده: واّله اليمن بداًل من عّكة، ويف موضع آخر واّله 
البحرين، بطل العلقمي 3/ 378، تاريخ اليعقويب 3/ 195.
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فقدم عليه بغداد وكان كبري القدر، وأقام احلّج للناس سنة أربع ومخس وست ومائتني)1(، 
ومات بالعراق يف زمن املأمون وهو ابن تسعني سنة)2(.

أّما قاسم بن عيلِّ بن محزة األكرب ابن حسن بن ]عبيد اهللّ[)3( بن العّباس عليه السالم، 
فقد ذكر السّيد األعرجي أّن عيلَّ بن محزة األكرب قربه يف ميسان دشت ظاهر يزار، كذلك 
قرب أبيه يف بيات بالقرب من ميسان دشت)4(، لكنّنا مل نقف عىل قرب القاسم بن عيلِّ بن 

محزة، سوى ما ذكره اخللخايل)5(.

املشهد  هلذا  الكّلية  املساحة  تبلغ  )2014/10/9م(،  بتاريخ  املرقد  هذا  زرت  وقد 
)10/000م2(: املساحة األمامية )2000م2(، واملساحة اخللفية )2500م2(، ومساحة 
األوقاف  دائرة  قبل  املرقد من  تطوير  اآلن  بالرضيح )350م2(، وجيري  املحيطة  البناء 
اخلريية، وقد ُأضيف )2000م2( كصالة كبرية للمناسبات املختلفة، والشخص املرشف 
حاليًا حمّمد حسني دانشگر خادم املزارات، وهذا البناء يعود تارخيه إىل عام )800هـ(، 

ويتحّدث الناس عن العديد من الكرامات التي شاهدوها يف تلك البقعة.

ويوجد أمام املرقد خمزن كبري جللب املاء لغرض الرشب واالحتياجات املختلفة.

فهناك مرقدان:

)1( تاريخ الطربي 6/ 90، 92، 99، البداية والنهاية 3/ 940، 943، 947، الكامل يف التاريخ 5/ 367، 
370، 380، بطل العلقمي 3/ 378.

)2( رّس السلسلة العلوية/ 90 91.
)3( يف األصل )عبد اهللّ(.

)4( الدّر املنثور/ 480.
)5( چهره درخشان 2/ 177 180.
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األّول: يضّم ثامنية من العلويني، بينهم واحد من أعقاب العّباس عليه السالم. 

أّما املرقد اآلخر: فيضّم اثنني من أعقاب العّباس عليه السالم، 

الباب  عىل  أسامؤهم  مذكورة  هي  كام  املشهد،  هذا  يف  املدفونني  العلويني  أسامء  أّما 
الرئيس، فهم:

1. عبيد اهللّ بن حسن بن عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس عليه السالم.

الذي كان مع عّدة من السادات العلويني يف )گرگان( ثّم هاجروا إىل بالد )قومس(.

2. عبيد اهللّ بن عّباس ثاين، ابن حسن بن عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس عليه السالم.

3. قاسم بن عيلٍّ األرشف ابن عمر أرشف ابن اإلمام زين العابدين عليه السالم.

4. عبيد اهللّ األعرج بن احلسني األصغر ابن اإلمام زين العابدين عليه السالم، الذي 
كان من السادة األجّلة ومن أعيان زمانه املعروفني.

5. أبو جعفر حمّمد بن القاسم بن عيلٍّ األرشف، وكان من الفقهاء والزّهاد وعّباد زمانه.

6. عبيد اهللّ بن عبيد اهللّ األعرج، وهو أخو زين الدين عيّل الصالح.

7. عبد اهللّ بن احلسني األصغر، أخو عبيد اهللّ األعرج.

8. القاسم بن عبد اهللّ بن احلسني األصغر ابن اإلمام زين العابدين عليه السالم.

9. القاسم بن عيلِّ بن محزة األكرب ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس عليه السالم.

10. القاسم بن عبيد اهللّ بن احلسن، من العلامء األجاّلء، ومن أصحاب اإلمام احلسن 
العسكري عليه السالم، وكان من وكالئه يف خراسان، وگرگان، وقومس.
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�سازند

اإمامزادكان جعفر بن علي وف�سل بن جعفر

تقع هذ البقعة الرائعة هلذا الرضيح عىل ُبعد 200 مرت شامل بقعة )سهل بن عيل( يف 
مدينة آستانه، وعىل حافة النهر.

يف كراسة بحٍث ُقّدم بواسطة املهندس حجة اهللّ عّبايس يف عام 1374 ملقام سهل بن 
عيل، قال حول بقعة )جعفر بن عيل وفضل بن جعفر(: 

وقبة هلذا  السلطان روضة  الفضل مريزا عضد  أبو  األمري  بنی  تسعني سنة:  )حوايل 
البناء وفيه شاهد ُحفر عليه: بناء حديث كتب علی واجهة الباب املوصل إلی الرضيح: 

)تّم رضيح أوالد األئمة: جعفر بن عيّل، فضل بن جعفر بن عيل(.

هناك عدة مالحظات يف النسب النبيل هلذين السيدين. 

اإلمام  أحفاد  من  عيّل(  بن  لـ)سهل  أٌخ   ) عيلِّ بن  )جعفر  يعّرف  ما  منهم  واألشهر 
السجاد عليه السالم، بالتأكيد، ورد هذا االدعاء كام قيل يف كتاب مزارات حمافظة مركزي 

مل يرد يف املصادر التارخيية وخمالف للمشجرة املوجودة يف علم األنساب.

ووفقًا للبحث اجلديد ينتهي نسب السيد سهل بن عيل عليه السالم بعد أربع وسائط 
إلی أيب الفضل العباس عليه السالم، و هو كام ييل: السّيد جعفر بن الفضل بن أيب حمّمد 
احلسن بن أيب حمّمد عبيد اهللّ األمري ابن أيب الفضل العّباس ابن اإلمام عيلٍّ أمري املؤمنني 

عليه السالم.

كان سيدًا جلياًل وعظيم الشأن، وكان أبوه )الفضل بن احلسن( سيدًا تقّيًا عاملًا وخطيبًا 
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كان معروفًا بالشجاعة والتقوى.

علی  شديدًا  كان  والذي  وابنه  العبايس  املتوكل  عهد  ويف  252هـ  العام  حوايل  ويف 
العجم  عراق  منطقة  إلی  جعفر(  بن  )فضل  ابنه  مع  فضل(  بن  )جعفر  هاجر  السادة، 

)أراك( واستقرا يف املنطقة وتوّفيا يف بداية القرن الرابع.

وأّول من نّص من علامء األنساب علی مكان دفنه هو العاّلمة النّسابة السّيد جعفر 
األعرجي حيث قال: )جعفر بن الفضل، وقد تويّف يف عراق العجم عن ولٍد واحٍد اسمه 

فضل له عقب()1(.

وفيام يتعلق هبذه القضية املهمة وملَّا كان القرب الوحيد يف منطقة اجلبل كّلها ويف عراق 
العجم، الذي يشتهر باسم )فضل بن جعفر(، هذا القرب احلايل يف مدينة آستانا، لذلك، 
اشتهرا  اللذين  واالبن  األب  السيدين  هبذين  الرضيح  هذا  نعرف  أْن  يمكننا  بالتأكيد 
بجعفر بن عيلٍّ ملكان انتساهبم إلی اإلمام عيلٍّ عليه السالم، ورضيح هذين احلفيدين أليب 

الفضل العباس عليه السالم من األرضحة املشهورة يف حمافظة )مركزي()2(.

�سريوان

اإمامزاده �سيد جنما

يقع هذا امُلقام قرب قرية نامانلو )يف منطقة ريفية جريستان، قسم رسحد( ويف 67 كم 
شامل رشق مدينة شريوان. 

)1( الدر املنثور/ 479.
)2( هزار مزار إيران، استان مركزی، ص123.
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يف )فرهنگ جغرافيايى شهرستان شريوان( )املعجم اجلغرايف ملدينة شريوان(: )مزار 
دقيقة  معلومات  توجد  وال  املعمورة(،  وسط  يف  السالم  عليه  العباس  حفدة  من  نجام 
العباس عليه  الفضل  املصادر هبذا االسم يف أحفاد أيب  نعثر يف  عن نسبه الرشيف، ومل 

السالم)1(.

�َسهركرد

اإمامزاده �سيد عبد الّل

 )32( حوايل  عىل  تلة  وعىل  التالل  عىل  )سورک(  قرية  خارج  يف  الرائع  املقام  هذا 
كيلومرتًا من طريق سورک فرخ شهر، و45 كيلومرتًا إىل اجلنوب الغريب من مدينة فرخ 

شهر ومناظرها مجيلة زاهية هذا املبنى ينتمي إىل العهد الصفوي.

يف جنوب غريب الفناء، وجنب مكتب الرضيح قرب العامل اجلليل آية اهللّ السّيد عبد احلميد 
ه.  موسوي هببهاين أصفهاين، نصب تذكاري صغري وهو جد آية اهللّ زاده بروجني ألُمِّ

تقع بقعة الشهداء يف الغرب وسّمي التّل بـ)نور الشهداء(.

عند  وله  السالم،  عليه  العباس  الفضل  أيب  بحفيد  يعرف  النصب  هذا  يف  واملدفون 
الناس احرتام خاص، هذا االدعاء متطابق مع املشجرة املوجودة وينتهي نسبه بعد سبعة 

آباء إلی أيب الفضل العباس عليه السالم، وهو كام ييل:

السّيد عبد اهللّ بن حمسن بن حسني بن عيل بن عبد اهللّ القايض بن حسن أيب حمّمد بن 

)1( مزارات شريوان، ص 89.
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عبيد اهللّ بن أيب الفضل العّباس ابن اإلمام عيلِّ بن أيب طالب أمرياملؤمنني عليهام السالم. 

املنوّرة  واملدينة  املكّرمة  مّكة  سادات  من  كانوا  أسالفه  من  وعدة  جلياًل،  سيدًا  كان 
واليمن، كان جّده األعلی السّيد أبو حمّمد حسن بن عبيد اهللّ، أمري منطقة ينبع ثّم صار 
ملك امللوك ملكة واملدينة ومجيع نواحي احلجاز، وكانت سلطته وأبناؤه يف احلجاز واليمن 

علی حدٍّ مل جيد املؤّرخون الكبار ُبّدًا من ذكرهم. 

يف  الكبار  العلامء  من  منهم  كلٌّ  يعّد  أبناء،  تسعة  احلسن،  حممد  أيب  للسيد  كان  وقد 
احلجاز، وأحد أبنائه »السّيد عبيد اهللّ بن حسن أبو حمّمد( قايض احلرمني الرشيفني كان 

رشيف الرتبة وكرياًم.

وكان للسيد عبيد اهللّ سبعة أبناء يف املدينة املنورة، وأحدهم السيد عيل، جّد السيد عبد 
اهللّ يف السورك، كان له ابنان، السيد حسن والسيد حسني واألخري منهام هو اجلّد األول 

للسيد عبد اهللّ صاحب املقام الرشيف الذي نبحث عنه هنا. 

وكان للسيد حسني سبعة أبناء، واحد منهم اسمه حممد وهو الذي ذهب إىل مدينة 
)الفساء( وابنه اآلخر، السيد حمسن انتقل إىل اليمن.

أبناء  عّد  عند  اهلجري،  اخلامس  القرن  علامء  من  طباطبا  ابن  النسابة  العاّلمة  كتب 
حمسن بن حسني: )لقد عاش ذريته يف جبل(. 

وعلی هذا، يعتقد بعض الباحثني أّن عبد اهللّ بن حمسن املشهور بـ)إمامزاده عبد اهللّ( 
حاليًا عاش يف منطقة سورك، و قد مات فيها.

ويؤكد هذا الزعم اشتهار البقعة من السابق بقرب حفيد أيب الفضل العباس عليه السالم. 

يف  وإقامته  اجلبل  إلی  هلجرته  الدافع  وال  مولده،  تاريخ  األنساب  كتب  يف  يذكر  مل 
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سورك، ويمكن أن يقال: إنَّه قد مات يف العقد األول من القرن اخلامس اهلجري.

طالقان

اإمامزاده اإبراهيم ناوه طالقان

هذا املقام يف قربة ناوه عىل اجلانب اجلنويب من نر شاهرود، وعىل املنحدر الشاميل من 
املرتفعات اجلنوبية ملنطقة طالقان، وملَّا كان الشخص املدفون يف القرب يعرف حفيدًا أليب 

الفضل العباس عليه السالم، يزوره كثري من الناس يف هذا املكان.

واملقام يف وسط قرية )تكيه ناوه( القديمة.

أيب  ابن  عيل  إبراهيم  إمامزاده  يا  عليك  )الّسالم  املقام:  مدخل  يف  لوحة  علی  نقش 
الفضل العّباس بن أمري املؤمنني(.

وفقًا للمعامل املعامرية للبناء ووجود عينات الفخار يف املقربة الرشقية من القرية، يمكن 
تديد تارخيه إىل القرون األُوىل لإلسالم.

إبراهيم بن  الري وريفه: )كان أوالد  إبراهيم طباطبا عند عّد مهاجري مدينة  كتب 
حمّمد اللحياين ابن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن حسن بن عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس يف 

مدينة الري(. 

)و  كتب:  حيث  النّسابة  العبيديل  الرشف  شيخ  من  منقول  هذا  أنَّ  يبدو  ما  وعلی 
إبراهيم بن حمّمد، أعقب بطربستان والري(. 

العّبايس  إبراهيم  السّيد  إقامة  عىل  دلياًل  يكون  أْن  يمكن  ال  الترصيح  هذا  أنَّ  رغم 
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العلوي يف الري ولكنَّه ليس من املستبعد أْن يكون من أحفاده يف هذه املقربة.

ذكره اخللخايل، قال: املرقد املنري إمامزاده إبراهيم بن عيلِّ بن إبراهيم بن حسني بن 
عبد اهللّ بن عّباس ابن أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

وإّن قربه يف قرية )تكيه ناوه طالقان( يف سلسلة جبال الربز، قريبًا من اجلبل املشهور 
)بلند آوازه(، قرب قلعة )قاليس(، وهذه القلعة كانت أّيام املغول.

وهذا السّيد ملعنويته اخلاّصة يزوره الكثريون، حّتى املواكب العزائية ترتاده باستمرار، 
ويدفن يف أطراف مرقده الكثري من الشيعة، وهي مقربة كبرية، وتوجد له موقوفات كثرية.

رضحيه من اخلشب، ونسب السّيد مكتوب عىل الرضيح، وهذا الصندوق اخلشبي كان 
ببناء هذا الرضيح من اخلشب)1(، ويعود  زمن السلطان حمّمد خدابنده، وهو الذي أمر 

تاريخ املرقد إىل عام )683(، وكتب عىل الشّباك تارخيه من قبل السلطان حمّمد خدابنده.

وتوجد يف هذا املشهد الزيارة املثبتة وهي:

بسم اهللّ الرمحن الرحيم

أزور سّيدي وموالي وابن موالي إمامزاده إبراهيم عيّل بن عّباس ابن أمري املؤمنني 
املؤمنني  مجيع  وعن  أخوايت،  وعن  إخواين،  وعن  والدي،  وعن  عنّي  السالم،  عليهم 

واملؤمنات قربًة إىل اهللّ.

السالم  املريض،  الريض  السّيد  أهّيا  عليك  السالم  الزكي،  السّيد  أهّيا  عليك  السالم 
عليك يا إمامزاده إبراهيم بن عيّل بن أيب الفضل العّباس ابن أمري املؤمنني عليه السالم، 
إيّن أتيتك زائرًا، وحاجتي لك مستودعًا، وها أنا ذا أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم 

)1( چهره درخشان 2/ 185 186.
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عميل وجوامع عميل إىل منتهى أجيل، والسالم عليك يا سّيدي وابن سّيدي يا موالي، 
ورمحة اهللّ وبركاته.

أقول: لعّل نسبه الصحيح هو: إبراهيم بن عيلِّ بن إبراهيم بن احلسن بن عبيد اهللّ بن 
العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

طربية

عبيد الّل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهم ال�سالم

يوجد قرب يف األردن يف مدينة طربية، يزعمون أّنه قرب عبيد اهللّ بن عّباس بن عيلِّ بن 
أيب طالب، ذكره احلموي يف مزارات طربية)1(.

قال املظّفر: ولعّل هذا القرب هو قرب حفيده حمّمد بن محزة، فحذفوا اجلملة، وإالَّ فعبيد 
اهللّ الرئيس ال ُيعرف أّنه غادر املدينة، بل الزمها حّتى توّفاه اهللّ تعاىل هبا)2(.

وقال الدكتور لبيب بيضون: عبيد اهللّ بن العّباس: ُأّمه لبابة بنت عبيد اهللّ بن العّباس، 
قتله املختار)3(.

بن  اهللّ  عبيد  بني  خلط  أّنه  وواضح  املصدر،  إىل  يرش  ومل  بذلك،  بيضون  انفرد  وقد 
العّباس بن عيلٍّ وعبيد اهللّ بن عيلِّ بن أيب طالب املقتول باملذار.

)1( معجم البلدان 6/ 26 ط1.
)2( موسوعة بطل العلقمي 3/ 387.

)3( موسوعة كربالء 1/ 106.
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)املذار( يف ميسان بني واسط والبرصة، وهي قصبة  الرّزاق كّمونة:  السّيد عبد  قال 
ميسان، بينها وبني البرصة مقدار أربعة أّيام، وهبا مشهد عامر كبري جليل عظيم، قد ُأنفق 
عىل عامرته األموال اجلليلة، وعليه الوقوف، وتساق إليه النذور، وهو قرب عبيد اهللّ بن 
مقياًم  يزل  فلم  الزبري  بن  مصعب  إىل  والتحق  البرصة  إىل  قدم  وكان  أيب طالب  بن  عيلِّ 
عنده حّتى خرج مصعب بن الزبري إىل املختار، فقدم بني يديه حمّمد بن األشعث بن قيس 
الكندي فضّم عبيد اهللّ إليه مع حمّمد فبيته أصحاب املختار فقتلوا حمّمدًا وقتلوا عبيد اهللّ 

تت الليل بعد ما أصابته اجلراح وقربه باملذار من سواد البرصة يزار إىل اليوم)1(.

وعن السّيد كّمونة أيضًا: ويف الغري)2( قرب ينسب إىل رقية بنت احلسن بن عيلِّ بن 
)3(، قال السّيد جعفر بحر 

أيب طالب عليهم السالم، زوجة عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلٍّ
العلوم: ويف النجف يف حمّلة الرباق رضيح من خشب ينسب إليها)4(.

وكان عبيد اهللّ بن العّباس قد تزّوج أربع عقائل كرام: إحداهّن رقية بنت احلسن، وُأّم 
عيلٍّ بنت عيلِّ بن احلسني بن عيلٍّ عليهم السالم مل تلد له، وُأّم أبيها بنت عبد اهللّ بن معبد 

بن العّباس بن عبد املّطلب، وابنة املسور بن خمرمة الزبريي)5(.

)1( مشاهد العرتة الطاهرة/ 235 236 بترّصف.
)2( الغري: النجف األرشف.

)3( مشاهد العرتة الطاهرة/ 147.
)4( املصدر نفسه عن )تفة العامل 1/ 296(.

)5( رّس السلسلة العلوية/ 90.
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طهران

اإمامزادكان �سيد زيد و�سيد عبد الّل

مقام هذين السيدين يف ناية زقاق )إمامزاده عبد اهللّ( يف شارع )إمامزاده عبد اهللّ( 
بمدينة طهران طريقها من اجلانب اجلنويب إلی شارع )جرجاين( ومن الشامل إلی شارع 

)برادران فالح( ومن الرشق إلی شارع )إمامزاده عبد اهللّ(.

والتجميل  واألقواس  اهلجريني  والثامن  السابع  للقرن  يعود  البناء  أصل  أّن  يبدو 
الداخيل يعود إلی عهد القاجار.

كان الرضيح القديم مصنوعًا من اخلشب املطيل باللون األخرض وقد ُأبدل برضيح 
مصنوع من اخلشب، فيه نوافذ صغرية وهلا ثامنية أضالع، وقد نحتت علی تاج الرضيح 

آيات من القرآن الكريم، ُأبدل يف سنة 1383 هـ.ش الرضيح اخلشبي برضيح جديد.

ثامنية  ذي  مبنی  يف  اهللّ  عبد  والسيد  زيد  السيد  رضيح  يقع  للبقعة:  احلايل  الوضع 
أضالع، وأمام املدخل بالضبط، املدخل الرئييس، عبارة عن باب حديدي مزدوج كبري 
مصبوغ بالّلون األخرض، ويف ناية زقاق مسدود اسمه )كوچه إمامزاده(، هذا املدخل 

عىل اجلانب الرشقي للمقام. 

ُكتب علی واجهات املدخل الرئييس باللون األبيض وبخط الثلث: )السالم عليك 
اجلانب  وعىل  العباس(  الفضل  أيب  ابن  اهللّ  عبد  ولرسوله  هلل  املطيع  الصالح  العبد  ا  َأهيُّ
)طبتم  األيرس:  اجلانب  آمنني( وعلی  بسالم  )فادخلوها  الثلث:  بخط  األيمن مكتوب 

وفزتم فوزًا عظياًم(.
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ُكتب يف إطار مستطيل ُنصب يف اجلهة املحاذية للصحن هكذا: )السالم عليك أهّيا 
العبد الصالح املطيع هلل ولرسوله عبد اهللّ ابن أيب الفضل العباس(.

يف أسفل القبة، رشيط يمتّد حول القبة، ُكتب عليه آيات من سورة اجلمعة وسورة 
القدر وينتهي بـ)صدق اهللّ العيلُّ العظيم(، وللقّبة شبابيك معدنية مطلية باللون األخرض 

مع الزجاج امللّون وغري امللّون.

تم استبدال الرضيح يف أوائل حمرم 1383 هـ . ش / 1426 هـ . ق. 

قام السيد أبو الفضل أبو احلسنى، تلميذ األُستاذ )حاج آقا روزگارى( الساكن حاليًا 
يف مدينة ميبد يف حمافظة يزد، بصنع الرضيح.

الرضيح، كام قلنا، ذو أضالع ثامنية؛ أربعة منها تتعلق بالسيد زيد واألربعة األُخری 
بالسيد عبد اهللّ ومع ذلك، بداخل الرضيح شاهد قرب واحد من الرخام، اكُتفي بكتابة 

اسمي هذين السيدين؛ )إمامزادگان زيد وعبد اهللّ بن عباس عليه السالم(. 

املشهور،  حسب  السالم،  عليه  العباس  ذرية  من  وزيد  اهللّ  عبد  السيدان  يعترب 
والنصوص املكتوبة علی املقربة وجدران البقعة.)1(

)1( إمامزاده ها و تربت برخى از پاكان و نيكان: 156-161، دانشنامه بقاع واماكن متربكه ج5 ص 234-
.236
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فريوز اآباد

اإمامزاده ال�سيد �سعيب العّبا�سي

َفرُيوْزآباد،  مدينة  من  الغريب  الشامل  يف  رَسميدان،  قرية  يف  شعيب،  السيد  ُمقام  يقع 
بالقرب من الطريق اجلديد إلی شرياز عسلوية، وقرية رَسميدان اآلن، هي جزٌء من مدينة 

فريوزآباد.

املرقد منقوش  وقد احتفظ بقطع من األحجار تكّون شكل الصندوق، كانت علی 
إحداها باخلط الكويف نقوش بقي منها: )تويف الصاحب الشهيد املعروف...(.

إلی فضل بن  ينتهي  السيد شعيب  فإّن نسب  باب الرضيح،  وحسب ما كتب علی 
العباس عليه السالم، وال شك أّن بني اسمي )شعيب( و)فضل( أسامء آخرين يف سلسلة 
النسب، وملَّا كان علامء النسب رّصحوا بأّن ذرية العّباس عليه السالم تنحرص يف أوالد 
عبيد اهللّ)1(، وهو الولد األكرب للعباس بن عيلٍّ عليهام السالم، وصفوه يف كتبهم بجاللة 
القدر وعلّو الشأن)2(، وكان لعبيد اهللّ ولدان اسمهام )أبو جعفر، عبد اهللّ( و)أبو حمّمد، 
احلسن األصغر()3(، وكان أليب حممد احلسن األصغر ولٌد اسمه )الفضل( املكنّی بأيب 

جفنة وقد ُوصف بالشجاعة، والتقی والفصاحة وعظم القدر.

يقول )ابن عنبة( النسابة يف )فضل بن احلسن األصغر(: )وكان لسنًا فصيحًا، شديد الّدين، 

)1( هتذيب األنساب وناية األعقاب: 275.
)2( ستاره خليج فارس: 62.

)3( رّس السلسلة العلوية: 90.
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عظيم الشجاعة، فأعقب منه ثالثة رجال وُهم: جعفر، والعباس األكرب، وحمّمد()1(.

يقـول أبـو طالـب املـروزي: )فضل بن حسـن( هو سـاكن بالعـراق ويعـرف أبناؤه 
ببنـي الصّديق)2(.

يذكر فخر الدين الرازي أّن أوالده ُيعرفون ببني الصّديق)3(.

وكذلک يصفه كتاب )املعقبون من آل أيب طالب(: )فكان لسنًا فصيحًا وكان شديد 
البدن، عظيم الشجاعة، وكان أحد سادات بني هاشم، وكان حمتشاًم عند اخللفاء، وأعقب 

من ثامنية رجال)4(.

عليه  الشهيد  عّباس  بن  اهللّ  عبيد  بن  حسن  بن  )فضل  لـ  الرازي  الدين  فخر  يذكر 
السالم( ثالثة أوالد معقبون؛ وُهم حمّمد األكرب، وعباس، وجعفر)5(.

ولعّل عدم ذكر )شعيب( من أوالد )فضل( لكونه من غري املعقبني.

وهبـذا ثبـت أنَّه سـقط بـني )الفضـل( و)عبـاس( عليهام السـالم بعض األسـامء من 
النسب)6(. سلسـلة 

)1( عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب: 439. 
)2( الفخري يف أنساب آل أيب طالب: 169. 

)3( الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية: 199.
)4( املعقبون من آل أيب طالب 3: 409.

)5( الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية: 199.
)6( دانشنامه بقاع واماكن متربكه 6 ص 200-198.



املطلب الرالع – مراقد لع  أعلم العّباسّيين العلوّيين

401

َقزوين

اإمامزاده �سيد حمّمد

يقع هذا امُلقام يف ناية قرية نارصآباد، عرب الطريق الرسيع، عىل ُبعد 7 كيلومرتات من 
الشامل الغريب لقزوين.

تارخييًا ينسب هذا الرضيح إلی حفيد اإلمام عيلٍّ وأيب الفضل العباس عليهام السالم، 
والعثور عىل هذه املادة بعد البحث يف كتب األنساب، يعّزز الشهرة املحلية، كتب الشيخ 
رشف الدين، العبيديل النّسابة: )قاسم بن حمّمد اللحياين ابن عبد اهللّ بن حسن بن عبيد 
اهللّ بن حسن بن عبيد اهللّ ابن عّباس الشهيد بن أمري املومنني عليهام السالم، له ذرية يف 

قزوين والري()1(.

وأّكد السّيد أبو احلسن الُعَمري النّسابة أنَّه استشهد )إبراهيم بن حمّمد اللحياين( يف 
قزوين علی يد )ابن طاهر(.

و هو أيضًا يعتقد أنَّ )عيّل الشعراين ابن محزة بن قاسم بن حمّمد اللحياين( الساكن يف 
قزوين من ذرية )قاسم بن حمّمد اللحياين(، وللشعراين ذرية من ابنه إسامعيل)2(.

علی ذلك، يعتقد بعض الباحثني أنَّ الشخص املدفون يف هذه البقعة هو )حمّمد بن 
حسن بن محزة بن قاسم بن حمّمد اللحياين ابن عبد اهللّ بن حسن بن عبد اهللّ بن حسن 

)1( هتذيب األنساب: 281.
)2( املجدي: 242 243.
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بن عبيد اهللّ بن عّباس الشهيد عليه السالم()1(، كان سيدًا جلياًل وابن أخ للسيد عيلٍّ 
الشعراين من سكان قزوين، ويبدو أنَّه كان بني أصحاب السيد إبراهيم بن حمّمد بن عبد 

اهللّ املقتول، وهو أيضًا ابن أخ للسيد إسامعيل املدفون يف باراجني قزوين.

اإمامزاده �سيد اإ�سماعيل

يقع هذا املقام عىل ُبعد 10 كيلومرتات من الشامل الرشقي لقزوين، يف منطقة ذات 
طقس جيد، يف منطقة مرتفعة ومطلة عىل النهر، تقع بالقرب من قرية باراجني وتشتهر بـ 

)إمامزاده إسامعيل باراجني(.
أّنه بعد  فبعض نسبه إلی اإلمام جعفر الصادق عليه السالم، والبعض اآلخر يؤّكد 

سبعة آباء سليٌل لإلمام عيلٍّ عليه السالم وهو من العلوّيني الذين عاشوا يف قزوين. 
املؤمنني  أمري  أحفاد  من  إسامعيل  اسمه  علويٌّ  األنساب،  كتب  يف  يوجد  ال  لكنّه 
السالم  العباس عليه  الفضل  أيب  ُذكر من أحفاد  بوسائط سبع عاش يف قزوين، ولكْن 
شخص ذو ذّرية باسم إسامعيل يف قزوين، وال يبعد أْن يكون هو نفسه، من ذرية اإلمام 

عيلٍّ بعرش وسائط.
حمّمد  بن  قاسم  بن  محزة  بن  الشعراين  عيلٍّ  بن  إسامعيل  السّيد  له:  املذكور  والنسب 
اللحياين بن عبد اهللّ بن حسن بن عبيد اهللّ األصغر بن حسن بن عبيد اهللّ بن أيب الفضل 

العّباس الشهيد ابن اإلمام أمري املومنني عليهام السالم، وكان سيدًا جلياًل.

ذكر العمري النسابة ذريته يف الري و قزوين)2(.

)1( عمدة الطالب: 443، املعقبون 3: 406، الشجرة الطيبة 1: 14.
 ،406 )2( املجدي يف أنساب الطالبيني: 242، عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب: 443، املعقبون 3: 

الشجرة الطّيبة 1: 14.
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قم

�ساه �سّيد علي العّبا�سي العلوي

يوجد يف مدينة قم املقّدسة يف إيران رضيح حيمل اسم شاه سّيد عيّل، وهو عىل ما ُعِرف 
عنه هناك أّنه من أعقاب سّيدنا العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم وبحسب ما 
بن  اهللّ  عبيد  بن  أيب جعفر حسن  ابن  إبراهيم  بن  السّيد عيلُّ  الرضيح: هو  أمام  مطبوع 

سّيدنا وموالنا الشهيد السّقاء أيب الفضل العّباس عليه السالم.

وقد تناولته العديد من املصادر بالثناء واإلطراء، منها:

1. املشّجر الكّشاف، وفيه: عيلٌّ األعرج ببغداد أحد أجواد بني هاشم األمري الرئيس، 
ُأّمه سعدى بنت عبد العزيز بن عّباس بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي)1(.

2. عمدة الطالب، وفيه: وأّما عيلُّ بن َجْرَدقة فكان أحد أجواد بني هاشم، ذا جاه 
ولني، مات سنة أربع وسّتني ومئتني، فولد تسعَة َعرَشَ ولدًا....

هاشم،  بني  أجواد  أحد  فكان  َجْرَدقة  إبراهيم  بن  عيلُّ  وأّما  وفيه:  املنثور،  الدّر   .3
بالشعر  فائقًا، وقصده شعراء عرصه  زمانه رجاًل  باذالً، وكان يف  كرياًم ممدوحًا، سخيًا 

الرائق)2(....

احلسن،  ولديه:  من  فأعقب  جردقة،  إبراهيم  بن  عيلُّ  أّما  وفيه:  األصييل،   .4
والعّباس)3(...

)1( العميدي/ 227.
)2( جعفر األعرجي/ 479.

)3( األصييل البن الطقطقي/ 330.
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العزيز  عبد  بنت  سعدى  وُأّمه  َجْرَدقة  إبراهيم  بن  عيلُّ  وولد  وفيه:  املجدي،   .5
املخزومي، وكان ذا جاه ولسنًا وعارضة)1(....

6. هتذيب األنساب، وفيه: والعقب من ولد إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهللّ 
بن العّباس بن عيل بن أيب طالب يف... ويف عيلٍّ األعرج ابن إبراهيم َجْرَدقة كان برّس من 

رأى، أحد أجواد بني هاشم)2(.

أقول: يّتضح من النصوص السابقة أّنه كان يف العراق أّوالً، وقد ذكر السّيد جعفر 
باكسايا سنني  الريفي من جبال  األمحر  اجلبل  نزل يف  َجْرَدقة  إبراهيم  أباه  أّن  األعرجي 

متطاولة، إىل أْن تويّف فيه عن عقب)3(. 

ومعلوم أّن هذه املنطقة تقع رشق العراق، غرب إيران، ورّبام كان يروم زيارة السّيدة 
)5( بن موسى الرضا عليهام السالم يف مشهد، أو 

معصومة)4( يف قم وأخيها اإلمام عيلِّ
وجود سبب آخر مل نّطلع عليه، دعاه إىل الذهاب إىل )قم(.

بن  إبراهيم  السّيد  ابن  عيلُّ  السّيد  اجلدار:  صفحات  علی  السّيد  هذا  نسب  وكتب 
جعفر بن العّباس.

العّباس مل يكن له ولد اسمه  أّن هناك وسائط ساقطة؛ ألّن  الشيخ عيل رّباين  ويرى 
جعفر، هذا أّوالً، وثانيًا: العّباس ليس لديه إالَّ عبيد اهللّ وأعقابه منه، وثالثًا: نسل عبيد 

)1( العلوي العمري/ 438.
)2( شيخ الرشف العبيديل/ 287.

)3( الدّر املنثور/ 479.
)4( السّيدة معصومة بنت اإلمام الكاظم عليهام السالم توّفيت سنة )201هـ( يف قم املقّدسة.

)5( تويّف يف شهر رمضان لتسع بقني منه يوم اجلمعة سنة ثالث ومائتني من اهلجرة )عيون أخبار الرضا/ 453(.
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اهللّ من طريق احلسن، يقول: ويف احلقيقة النسب الصحيح هو: السّيد عيلُّ بن إبراهيم بن 
أيب جعفر حسن)1( بن عبيد اهللّ ابن أيب الفضل العّباس عليه السالم.

وكان من الكرماء، وكان جليل القدر معروفًا، له تسعة عرش ولدًا، من مجلتهم عبيد 
، وكان سّيدًا فاضاًل وشجاعًا ومّتقيًا، وكان أكثر أوقاته يف السياحة، وله كتاب  اهللّ بن عيلٍّ

اجلعفريات يف عّدة جمّلدات، وهو متضّمن دورة فقهية كاملة)2(.

كا�سان

اإمامزاده �سيد اأحمد بن عّبا�س

البقعة الرائعة هلذا الرضيح خارج قرية )آرنجن( املمتع واجلميل، واقعة عىل تلة تطّل 
عىل القرية يف مشهد مجيل ورائع.

ُنِصب عىل جدار احلائط ذكر نسب ما نّصه: 

)أمحـد بـن عّبـاس بن حسـن بـن عبيـد اهللّ ابن قمر بنـي هاشـم أيب الفضـل العّباس 
عليه السـالم(.

أمحد  بني  األسامء  من  عدد  نسبه  سلسلة  من  سقط  أنَّه  والظاهر  جلياًل،  سيدًا  كان 
والعباس، إذ تواصل ذرية )العّباس بن احلسن( إّنام كان من )عبد اهللّ الشاعر( ومن ابنه 

)أمحد( الذي كان خطيب مدينة الرملة)3(.

)1( أقول: احلسن األكرب ابن عبيد اهللّ يكنّى بأيب حمّمد، أّما الذي ُيكنّى بأيب جعفر: فهو عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن 
العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب. فالحظ.

)2( چهره درخشان 2/ 196 197.
)3( الشجرة املباركة يف أنساب الطالبّية: 199.
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كربالء

عليُّ بن احلمزة املعروف )بابن احلمزة(

يوجد هذا املرقد يف مركز مدينة كربالء، حمّلة العّباسية الرشقية باب طويريج يف طرف 
سوق أخذ اسمه، وهو )سوق ابن احلمزة(، يّتصل بسوق باب املشهد، ويمكن للاميش 
منه إىل الروضة العّباسية املطّهرة أْن يقطع املسافة بنحو َعرْشَ دقائق، واسمه كام ورد عىل 

لوحة الزيارة عيلُّ بن احلمزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس ابن أمري املؤمنني.

ويف السالم عليه )يا عيلُّ بن احلمزة، يا أبا احلراب( ويوجد لبس ما بني احلمزة هذا 
وابن احلمزة الطويس الذي ذكره املجليس)1( يف )بحار األنوار(، والشيخ عّباس القّمي 
يف كتابه )الكنى واأللقاب(، قال: عامد الدين حمّمد بن عيلِّ بن حمّمد الطويس املشهدي، 
الرشائع(،  يف  و)الرائع  الفقه(،  يف  )الوسيلة  منها:  تصانيف  له  واعظ،  فاضل  عامل  فقيه 
املرأة  )شطيطة(  قّصة  ومنها:  الغريبة  املعجزات  بعض  هذا  ويف  املناقب(،  يف  و)الثاقب 
املؤمنة يف نيسابور)2(، الشيخ القّمي كنّاه )بابن احلمزة( إالَّ أّنه مل يذكر محزة عندما ساق 

نسبه وقد تبعه عىل ذلك بعض املتأّخرين.

قال الشيخ حمّمد حرز الدين: أبو حمّمد عيلُّ بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن 
العّباس... مرقده يف بساتني كربالء، عىل اجلاّدة العاّمة املؤّدية إىل مدينة طويريج اهلندية، 

الطويس  محزة  بن  عيلِّ  بن  حمّمد  جعفر  أبو  الدين  عامد  اإلمام  الشيخ  قال:   ،165  /102 األنوار  بحار   )1(
املشهدي فقيه، عامل، واعظ، له تصانيف منها: )الوسيلة الواسطة، الرائع يف الرشائع، املعجزات، مسائل 

يف الفقه( عن )جامع الرواة 2/ 154، أمل اآلمل/ 82، الفوائد الرضوية/ 564(.
)2( الكنى واأللقاب 1/ 262 263.
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)1330هـ(،  سنة  بتاريخ  املقّدسة،  كربالء  مدينة  من  عامرة  آخر  عن  سهم  غلوة  يبعد 
وكان مرقده عامرًا مشّيدًا عليه قّبة صغرية، له حرم، وحول احلرم صحن دار واسعة تابع 

ملرقده)1(....

وعّلق عىل قول الشيخ حرز الدين حفيده حمّمد حسني يف )تنقيح املقال 2 / 287( 
قائاًل: إّنه هو والد)2( احلمزة املدفون بقرب احلّلة الذي يزار ويترّبك به، وقد وّثقه مجاعة، 
وذكر قول النجايش: عيلُّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب 
عليهم السالم أبو حمّمد، ثقة، روى وأكثر الرواية، له نسخة يروهيا عن موسى بن جعفر 

عليه السالم....

الثانية من كتاب )مدينة احلسني / 118(، قال: عامد الدين الطويس،  ويف السلسلة 
هو حمّمد بن عيلِّ بن محزة الطويس، املكنّى بأيب احلمزة، من تالمذة شيخنا أيب جعفر حمّمد 
بن احلسن الطويس، وقال صاحب منتخب التواريخ: مل يعرف تاريخ والدته وال وفاته 
بالضبط، وكان من أعالم اإلمامية يف القرن اخلامس اهلجري، دفن يف كربالء يف وادي 
األيمن بالقرب من باب طويريج، له مزار يزار يعرف بابن احلمزة، وله تصانيف، منها: 

كتاب الوسيلة يف مسائل الفقه، وكتاب الثاقب واملناقب.

ومن الغريب يف أمر هذا املزار هو ما اشتهر بني املؤّرخني: من أّن هذا املزار هو للعاّلمة 
عامد الدين الطويس الشهري بابن احلمزة، وبني ما هو معروف بني الناس يف زماننا هذا: 
من أّنه يعود إىل عبيد اهللّ بن احلمزة بن القاسم بن عيلِّ بن احلمزة بن احلسن بن عبيد اهللّ 
بن العّباس ابن اإلمام عيلٍّ عليه السالم، ثّم أفاد أّن ذلك جاء يف لوحة الزيارة املوضوعة 

)1( مراقد املعارف 1/ 55 58.
)2( حيتمل خطأ مطبعي وأراد به )ولد احلمزة(.
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عىل القرب عىل الرغم من أّن علامء النسب والنّسابني أمجعوا عىل أّن محزة املكنّى بأيب يعىل 
املدفون قرب احلّلة واملنسوب هذا املزار إىل ابنه مل ُيْعِقْب.

قلت: )والقول للمعقب(: وقفت عىل قربه وزرته يف يوم األضحى سنة )1386هـ 
22 آذار سنة 1967م(، وكانت لوحة الزيارة املعّلقة عىل قربه هكذا نّصها باحلرف:

)عيلُّ بن احلمزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم 
وهو الذي قاله النجايش يف رجاله، وعليه شيخنا املؤّلف ال كام اّدعي يف كتاب )مدينة 
ُيْعِقْب، وإّنام هو جّد احلمزة أيب  ابن أيب يعىل، ومل  بأّنه  الزيارة  احلسني( من نقش لوحة 
يعىل، وكان عىل قربه شّباك حديد كتب عليه بحروف منه )وقف زهرة مرتىض الكسائي(.

)أبعاده الثالثة()1( يف ثالثة أمتار، داخله دّكة )رسم قربه()2(، عليها بردة خرضاء، إىل 
جانبه رواق، وُكتب أيضًا يف لوح زيارته بيتان من الشعر للشيخ مرتىض الكشوان، مها:

ــَن َمـــْن ــ ــرِب عـــيٌّ وابـ ــ حــيــدُريـــا أبـــا احلـ َرحـــاهـــا  احلــــرِب  يف  داَر 

ــاُس لــيــٌث يف الــوغــى ــّب ــع ك ال ــدُّ يزهر()3(جـ كــان  قــد  محــزة  ــوك  )وأبـ

ويقع مرقده اليوم يف حمّلة العّباسية الرشقية من مدينة كربالء باب طويريج، وقّيم قربه 
اسمه حنظل من آل مسعود من قبيلة شّمر)4(. انتهى.

أّمـا الشـيخ عـيل رّبـاين فقد ذهـب إىل أّن عـامد الدين الطويس هو نفسـه ابـن احلمزة 
العّبـايس العلوي.

)1( العبارة توحي أّن املزار له ثالثة أبعاد، ولعّل الصواب: ثالثة يف ثالثة أمتار.
)2( العبارة غري واضحة، ولعّله ُرِسَم فيها قرُبُه.
)3( هكذا يف األصل وهذا الشطر غري موزون.

)4( مراقد املعارف 1/ 54 58، اهلامش.
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أقول وأنا أقّل القائلني: أميل إىل ما ذهب إليه صاحب السلسلة الثانية من كتاب )مدينة 
احلسني / 118(، ووافقه عىل ذلك عبد األمري القرييش يف كتابه )املراقد واملقامات يف 
ين بن احلمزة الطويس قال:  كربالء(؛ إذ يعزو ذلك إىل أّن هذا الرضيح يعود إىل عامد الدِّ
حمّمد  بن  عيلِّ  بن  حمّمد  الدين  عامد  الرابع  جعفر  أبو  األمني  املتكّلم  الفقيه  الشيخ  )هو 
الطويس املشهدي، املشتهر بالعامد الطويس املشهدي، واملكنّى عند فقهائنا األجاّلء بابن 
محزة، صاحب )الوسيلة والواسطة( من املتون الفقهية املشهورة، الباقية إىل هذا الزمان، 

واملشار إىل فتاواه وخالفاته النادرة يف كتب علامئنا األعيان،...()1(.
ثّم قال: )وقال الطهراين يف ذريعته عند ذكر )الرائع يف الرشائع( و)ثاقب املناقب(: 

تويّف يف كربالء، ودفن خارج باب النجف يف البقعة التي يزار فيها. 
ويف تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم قال السّيد الصدر: ال أعرف تاريخ وفاته، غري أّنه 
تويّف يف كربالء، ودفن يف بستان خارج البلد، وقربه اليوم معروف خارج باب النجف، 
)باب  العّباسية  حمّلة  يف  يقع  مشهور،  معروف  اليوم  مرقده  أقول:  عنه.  تعاىل  اهللّ  ريض 
طويريج( أحد حماّلت كربالء، يبُعد عن العتبة العّباسية املقّدسة مسافة )725م(، ومن 
هذا ُيعلم أّن وفاته جمهولة أيضًا، إالَّ أّن قربه معروف تزوره اخلاّصة والعاّمة، يقصدونه 

يف طلب احلوائج...()2(.
ثـّم ينفـي القرييش تت عنـوان )َوْهٌم( ما قاله الشـيخ حـرز الدين فيام سـبق الكالم 
عنـه، وينتهـي بالقـول: إّن أغلـب العلـامء ممّـن ترجـم حياة الشـيخ الطـويس مىض عىل 

دفنه يف هـذا املكان)3(.

)1( املراقد واملقامات/ 66.
)2( املصدر نفسه/ 78.

)3( املراقد واملقامات/ 66.
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ومع ذلك فالقرييش مل يذكر )محزة( فيام ساقه من نسب، وكأّنه تكّلم عن شخص آخر.

أعاظم  من  مجاعٌة  الرشيف  احلائر  يف  وُدفَِن  قائاًل:  كّمونة  الرّزاق  عبد  السّيد  وذكره 
علامئنا، منهم: عيلُّ بن محزة الطويس. 

قال السّيد مهدي القزويني يف فلك النجاة: قربه يف كربالء خارج البلد)1(، وكذا قاله 
السّيد سلامن هادي طعمة)2(.

أقول: والصحيح عىل األرجح ما ذكره النّسابة السّيد جعفر األعرجي عىل أّن قربه يف 
عبديس من أعامل ميسان دشت، وهو ظاهر يزار)3(.

األمانة  قبل  من  احلمزة(  )ابن  مرقد  بناء  جتديد  جيري  )1433هـ(  السنة  هذه  ويف 
العاّمة للمزارات الشيعية؛ إذ وضع احلجر األساس لبناء مزاره يوم األربعاء املصادف 

)2012/5/30م( واملوافق )8/رجب/1433هـ(.

حمّمد بن احلمزة بن احل�سن بن عبد الّل بن الف�سل بن العّبا�س.

)حمّرم  حمّلة  الرجيبة،  طريق  عىل  لكربالء  التابعة  )اهلندية(  طويريج  يف  املرقد  وهذا 
بحدود  للمرقد  الكّلية  املساحة  تبلغ  تقريبًا،  )500م(  اهلندية  سّدة  عن  يبُعد  عيشة(، 

الدونم والنصف.

أّما القّيمون عليه فهم السادة الغرابات، ويلّقبون بـ)گّوام أبو هاشم(، وممّا جاء بزيارته: 
)السالم عليك أهّيا العبد الصالح املطيع هلل ولرسوله، وألمري املؤمنني، واحلسن واحلسني 

)1( مشاهد العرتة الطاهرة/ 185.
)2( دليل كربالء املقّدسة/ 35.

)3( الدّر املنثور/ 480.
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صىّل اهللّ عليهم وسّلم، السالم عليك يا موالي يا سّيد حمّمد بن احلمزة بن احلسن بن عبد 
اهللّ بن الفضل بن العّباس ابن أمري املؤمنني عليهم السالم ورمحة اهللّ وبركاته....

السالم عليك وعىل روحك وبدنك، أشهد وُأشهد اهللّ أّنك مضيت عىل سنّة ومنهاج 
رسوله وسرية األئّمة الطاهرين...(.

ويف بعض املصادر)1( أّن للعّباس الشهيد ولدًا اسمه الفضل، وبه يكنّى، وُأّمه لبابة 
بنت عبيد اهللّ بن العّباس بن عبد املّطلب. 

وذكر الشيخ املظّفر يف موسوعة بطل العلقمي عن الرباقي يذكر عن العميدي يف بحر 
األنساب أّن للفضل وعبد اهللّ عقبًا، ولكنَّ النسخة املطبوعة من بحر األنساب مل تذكر 

ذلك، قال: لذلك ال ُأرّتب هلذا القول أثرًا وال أعبأ به)2(.

مجعة  إبراهيم  حاول  وقد  الشيعية،  للمزارات  العاّمة  باألمانة  حاليًا  املزار  هذا  ُأحلق 
اهللّ  عبيد  بن  احلسن  بن  احلمزة  بن  القاسم  بن  احلسني  بن  عيلِّ  مرقد  خادم  الفرطويس 
إجياد عالقة  الصّباغية، حاول  قرية  اإلمام  ناحية  املحاويل  الكائن يف قضاء  العّباس  بن 
من  احلّلة  يف  األُخرى  املراقد  وبعض  املذكور  احلسني  بن  عيلِّ  ومشّجر  له  املرتجم  بني 
احلسني،  بن  عيلِّ  اإلمام  زيارة  عن  عبارة  وهو  كتّيب،  يف  نرشه  بسيط  مشّجر)3(  خالل 
لكنّه يكشف عن عدم الدراية والتفّحص؛ إذ ال أصل هلذا الربط قطعًا، وإْن كان قد بذل 

جهدًا يشكر عليه.

)1( املجدي/ 436 ط2، أرسار الشهادة 2/ 393 اهلامش عن )ناسخ التواريخ(، العّباس/ 305 عن )اجلريدة 
يف أنساب العلويني 4/ 318(، العّباس/ 26، العّباس/ 24.

)2( عبد الواحد املظّفر 3/ 373.
)3( زيارة اإلمام عيلِّ بن احلسني سبع الدجيل 7/ 12.
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عبيد  بن  احلسن  بن  احلمزة  بن  )حمّمد  أّنه  عىل  احلمداين)1(  عقيل  الشيخ  له  وترجم 
بعد سنة  السالم(، وأّن والدته كانت من  بن أيب طالب عليهم  بن عيلِّ  العّباس  بن  اهللّ 
)210هـ(، وأّنه ترّشف بصحبة اإلمامني اهلادي والعسكري عليهام السالم، وبالنظر إىل 
رؤية اإلمام احلّجة املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف، وأّن كنيته التي اشتهر هبا هي 

)أبو هاشم( مع بعض الكنى املحّلية كـ )سبع اهلندية( و)سبع اجلنابات(.

واستند الشيخ عقيل احلمداين عىل نصٍّ يبنّي عالقته بأهل البيت عليهم السالم؛ ذكره 
الشيخ عيّل الكوراين يف كتابه )معجم أحاديث اإلمام املهدي( 4 / 241 قال عن كشف 
احلقائق للخاتون آبادي 2 / 23 قال: قال أبو حمّمد بن شاذان رمحه اهلل: حّدثنا ابن احلمزة 
بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم، قال: سمعت أبا 
حممد عليه السالم يقول... ويذكر نّصًا)2( فيه إشارة إىل والدة اإلمام احلّجة عجل اهلل 

فرجه الرشيف.

ثّم يستنتج احلمداين أّن أبا هاشم كان يعيش يف سامراء، ثّم أتى كربالء )اهلندية( بسبب 

)1( حقائق تارخيية عن حياة سّيدنا حمّمد بن احلمزة املعروف بأيب هاشم املدفون يف قضاء اهلندية )طويريج(/ 
1 4 عن طريق اإلنرتنيت.

املوسوي ط4  ياسني  السّيد  )تح(   33 آبادي رمحه اهلل/  اخلاتون  األربعون: حمّمد صادق  أو  احلّق  )2( كشف 
عليه  املهدي  والدة  عن  السالم  عليه  العسكري  اإلمام  ]إخبار  ح2:  احلجج7  ثامن  مطبعة  1429هـ 
السالم[. قال أبو حمّمد بن شاذان رمحه اهلل: حّدثنا حمّمد بن محزة بن احلسن بن عبد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ 
بن أيب طالب صلوات اهللّ عليه، قال: سمعت أبا حمّمد عليه السالم يقول: »قد ولد ويل اهللّ، وحّجته عىل 
عباده، وخليفتي من بعدي، خمتونًا، ليلة النصف من شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني عند طلوع الفجر، 
وكان أّول من غّسله رضوان خازن اجلنان مع مجع من املالئكة املقّربني بامء الكوثر والسلسبيل، ثّم غّسلته 
عّمتي حكيمة بنت حمّمد بن عيل الرضا عليه السالم«. قال ]حمّمد بن محزة ]: ُأّمه مليكة التي يقال هلا بعض 

األّيام: سوسن، ويف بعضها رحيانة، وكان صيقل، ونرجس أيضًا من أسامئها.
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الضغط الشديد لبني العّباس عىل العلويني بعد وفاة اإلمام العسكري عليه السالم، أو 
لعّلها الرغبة يف جماورة احلسني بن عيلٍّ عليهام السالم، والترّشف بإيواء زّواره وخدمتهم 
خالل مرورهم من طريق احلّلة باجّتاه كربالء، ويذهب إىل أّن قرب السّيد حمّمد بن احلمزة 
بن احلسن تّم اكتشافه يف املّدة املحصورة ما بني )1920م 1940م(، وينقل عن السّيد 
حمسن الغرايب أقدم سدنة القرب املبارك أّنه عثر عىل شاهد القرب عند الرأس وعرضوها عىل 

سامحة السّيد اخلوئي )قدس رسه(، فأّكد صّحة هذا القرب وصاحبه.

رسه(  )قدس  السّيد  سامحة  يذكره  مل  ملاذا  ولكْن  ذلك،  إىل  قوية  إشارة  هذه  أقول: 
مَلْ ينقل له وال حديثًا واحدًا؟ ناهيك عن  يف كتابه الشهري )معجم رجال احلديث(، ومِلَ 

اختالف اسم املرتجم له عن اسمه يف لوحة الزيارة املثبتة يف مرقده.

كوفة

خديجة بنت عليِّ بن اأبي طالب عليهما ال�سالم

عليهم  طالب  أيب  بن  عقيل  بن  مسلم  مشهد  من  بالقرب  الكوفة  يف  مشهد  يوجد 
السالم، ينسب إىل خدجية بنت أمري املؤمنني عليه السالم، فقد عّدها الشيخ عّباس القّمي 
األُخت الشقيقة للعّباس بن عيلٍّ عليهام السالم كام جاء يف زيارة ُأمِّ البنني يف كتابه الشهري 

)مفاتيح اجلنان(، قال:

ّرة الزاهرة الطاهرة الرضّية خدجية«)1(. فهي عنده بنت ُأمِّ  »والسالم عىل ابنتك الدُّ
البنني فاطمة الكالبية.

)1( مفاتيح اجلنان/ 878 ط2 1429هـ 2008م دار القارئ للطباعة والنرش والتوزيع.
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طباطبا:  البن  املنتقلة  يف  جاء  فقد  ولد)1(،  ُأمُّ  ُأّمها  إنَّ  قالوا:  آخرون،  خالفه  لكْن 
تزّوجها عبد الرمحن بن عقيل كام يف نسب مصعب الزبريي)2(، ووافقه عىل ذلك السّيد 
ابن كريز من بني عبد شمس)4(، ويف كتاب  أّنا خرجت إىل  املقّرم)3(. وعند العمري 
السنابل عبد اهللّ بن  ، وأبو  املحرّب: وعبد الرمحن بن عقيل كانت عنده خدجية بنت عيلٍّ

عامر بن كريز َخَلَف عىل خدجية هذه)5(.

بن أيب طالب  بنت اإلمام عيلِّ  نبذة من حياة خدجية  ُأخر، حيث توجد  آراء  وهناك 
الكوفة،  السّيدة خدجية يف  ملزار  الصادرة عن األمانة اخلاّصة  السالم مع زيارهتا  عليهام 
وذكر أّن عمرها سّتة أشهر، وقيل ثالث سنوات عندما ماتت دفنها أمري املؤمنني عليه 
مأخوذة  الرواية  وهذه  هلا،  املعروف  املزار  اآلن  هو  الذي  التاّمر  ميثم  دّكان  يف  السالم 
املرقد  توارثوا خدمة  الذين  آبائهم وأجدادهم  لسان  املرقد عىل  بالتواتر عن خّدام هذا 
أّما املصدر الذي ذكر ذلك فهو املعارف ألمني حرز الدين حيث ذكر  عىل مرِّ السنني، 

)1( إعالم الورى بأعالم اهلدى/ 211، ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى/ 139، مناقب آل أيب طالب 
3/ 848. واملقصود بُأّم ولد: أّنا مملوكة، فبيعت إىل أمري املؤمنني )احلمزة والقاسم( تأليف الشيخ عيل 
بن الشيخ حسن اخلاقاين/ 8، تاريخ أيب الفداء 1/ 252، أنساب القرشيني/ 138، عمدة عيون صحاح 
األخبار/ 30، كفاية الطالب/ 371، مقتل اإلمام أمري املؤمنني/ 88، صفة الصفوة املجّلد األّول 1/ 

163، أنساب األرشاف 2/ 138، الطبقات الكربى 3/ 14، املجدي/ 192، مناهل الرضب/ 88.
)2( منتقلة الطالبية/ 263، موسوعة كربالء 1/ 108.

)3( العّباس/ 110.

)4( املجدي/ 200.
)5( أبو جعفر حمّمد بن حبيب اهلاشمي البغدادي/ 57، مناهل الرضب/ 88، أنساب األرشاف 2/ 138، 
مقتل اإلمام أمري املؤمنني/ 89، قال ابن أيب الدنيا: وكانت خدجية بنت عيل عند عبد الرمحن بن عقيل، 
فولدت له سعيدًا وعقياًل، ثّم َخَلَف عليها أبو السنابل عبد الرمحن بن عبد اهللّ بن ]عبيد اهللّ بن ] عامر بن 

كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس.
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يف كتابه: أّن خدجية بنت عيلِّ بن أيب طالب عليهام السالم ولدت سنة )37هـ(، وتوّفيت 
عليه  املؤمنني  أمري  زوجات  آخر  ها  ُأمَّ وأّن  أشهر،  سّتة  يناهز  عمر  عن  نفسها  السنة  يف 
يف  عيلٍّ  اإلمام  مع  ُقتِل  الذي  املقاتلني  أحد  زوجة  وكانت  املحّياة)1(  واسمها  السالم، 
إحدى احلروب فتزّوجها عيلٌّ عليه السالم، ويف رواية أّن )املحّياة( هي ابنة امرؤ القيس 

خطبها اإلمام عيلٌّ من أبيها، فتزّوجها، فأنجبت خدجية. انتهى.

أقول: كتاب )معارف الرجال( وكذلك )مراقد املعارف( مها ملحّمد حرز الدين ومل 
أقف فيهام عىل ترمجة خلدجية بنت أمري املؤمنني، أّما كتاب املعارف ألمني حرز الدين فلم 
أّطلع عليه، وإْن صّح ما فيه فلعّلها بنت ثانية ألمري املؤمنني تمل اسم خدجية أيضًا، وقد 
ذكر ابن شهر آشوب يف حديثه عن بنات أمري املؤمنني عليه السالم خدجية ألُمِّ ولد، وذكر 

أيضًا له جارية هلكت وهي صغرية من حمّياة بنت امرئ القيس الكلبية)2(. 

وكذا ذكر الشيخ عّباس القّمي)3( وعندما ذكر ابن سعد يف طبقاته ولد أمري املؤمنني 
لعيلٍّ مل  وابنة  قال:  ثّم  أوالد شّتى  بناته وهّن ألُّمهات  السالم ذكر خدجية من بني  عليه 
تسّم لنا، هلكت وهي جارية مل تربز، وُأّمها حمّياة بنت امرئ القيس بن عّدي بن أوس بن 
جابر بن كعب بن عليم من كلب، وكانت خترج إىل املسجد وهي جارية، فيقال هلا: َمن 

أخوالك؟ فتقول )وه وه( تعني: كلبًا)4(.

)1( يف األصل )ُأّم املحيياة( وهذا خالف ما جاء يف عّدة مصادر منها: األغاين أليب فرج األصفهاين ومنتهى 
اآلمال يف تواريخ النبيِّ واآلل للشيخ عّباس القمي والطبقات الكربى البن سعد ففيها مجيعًا )املحّياة( 

من دون ُأّم وبياء واحدة.
)2( مناقب آل أيب طالب 3/ 848.

)3( منتهى اآلمال يف تواريخ النبيِّ واآلل/ 262 263.
)4( الطبقات الكربى 3/ 14.
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وهذا النّص يبعد أْن يكون ألمري املؤمنني بنتان باسم خدجية يف الوقت نفسه، واهللّ أعلم.

ما ذكره  البنني حسب  ُأمِّ  السالم من  املؤمنني عليه  أمري  بنت  أّن خدجية هي  وأری: 
الشيخ القّمي يف )مفاتيح اجلنان(؛ ألّنه حمّقق يعتّد بام يقول.

النجف

ابن العّبا�س

يوجد مشهد ينسب إىل أحد أحفاد العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم يف 
مقاطعة )36(  )أبو صخري( يف قطعة )14(،  توابع قضاء  الرشقية من  املحاجري  منطقة 
وهذا  اليارسي،  عزيز  السّيد  ابن  حمّمد  السّيد  ابن  هاشم  السّيد  ابن  نور  للسّيد  العائدة 
املشهد عبارة عن قرب مهمل عليه قفص حديدي، وتبلغ أبعاده الكّلية حدود )12م2( 
الرئيس  الطريق  إىل  منه  املسافة  وتبلغ  خشم(،  )ُأم  منطقة  إىل  املؤّدي  املاحلة  طريق  عىل 

الرابط بني )أبو صخري والشامية( حدود )100م( قبل مفرق غاّمس.

أّما ِقّصته تارخييًا وبحسب نقل السادة آل يارس؛ إذ يقع هذا القرب يف أرضهم، وبحسب 
تّرياهتم عنه، فهناك روايتان:

األُوىل: أّنه ُبني من قبل أحدهم ومهًا؛ ألجل االرتزاق، وال صّحة يف كونه عائدًا إىل 
أحد أحفاد العّباس الشهيد، وكان عليه بناء بسيط عبارة عن قّبة باللون األخرض، وهذا 
شأن كلِّ املراقد املنسوبة إىل العلويني، وكان القّيم وقتئٍذ هو عبد األمري عبد نور العابدي.

واألُخرى: أّن هذا املشهد قديم، وأّنه يعود لشخص من ذراري العّباس الشهيد، وأّنه 
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كان يقود قوافل احلّجاج، ثّم صادف أْن مرض يف هذه املنطقة، وُأقرب فيها.

وإيّن أميل إىل الرواية األُوىل خصوصًا أّن صاحب املشهد جمهول النسب، واهللّ أعلم.

عّبود بن عليِّ بن احل�سني بن القا�سم بن احلمزة بن القا�سم

ابن احلمزة بن احلسن بن عبد اهللّ بن العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب عليهم السالم.

بحدود )300م(  العاريف،  يمني نر  املهادي(، عىل  اجلبور )جبور  ماحلة  ومرقده يف 
والنجف  الشامية  بني  ما  الرابط  الرئيس،  الطريق  إىل  املاحلة  بتبليط  التقائه  نقطة  ومن 

بحدود )3كم(، وهو طريق املاحلة ُأّم خشم.

اليوم هو حسني بن عّرور بن خنفوس بن سامر بن زاير، ويروي عن  والقّيم عليه 
آبائه أّن هذا املرقد معروف منذ زمن طويل، ويوجد فيه قطعة أثرية عبارة عن )هاون( 

من مرمر أسود، ويقال: إّن سكن السّيد عّبود كان يف هذا املكان.

أقول: ال يوجد يف أعقاب العّباس الشهيد شخص حيمل اسم )عّبود(، وهذه التسمية 
نادرة)1( من أسامء أبناء القرى واألرياف العراقية، وال يوجد أيُّ أثر هلذا املشهد يف دوائر 

األوقاف وخرائط وكتب اآلثار والرتاجم واألنساب؛ هلذا يبقى جمهوالً.

واحلقيقة: أّن معظم هذه الرموز إّنام كانت عبارة عن تلول تكي آثار العراق املنترشة 
بني  ما  بالد  عىل  تعاقبت  حلضارات  خمتلفة  زمنية  فرتات  متّثل  وهي  أراضيه،  مجيع  عىل 
أبو صخري  القادسية قضاء  )ايشان( يف ضمن حمافظة  ُأّم خشم  ذكر  النهرين، وقد ورد 
ناحية املشخاب )الفيصلية( يف كتاب املواقع األثرية يف العراق، الصادر يف بغداد لسنة 

)1( مل أجدها إالَّ يف حديث نبويٍّ رواه جمد الدين الفريوز آبادي يف كتابه )القاموس املحيط( ماّدة )عبد( 1/ 
311، وينظر تاج العروس من جواهر القاموس للسّيد مرتىض الزبيدي 8/ 336.
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)1970م(. ورقم اجلريدة )2345(، وتارخيها )25 / 2 / 1946(. أّما األدوار التارخيية 
فيحمل رقم )17( أي: يف ضمن العصور التارخيية القديمة، وتديدًا العرص الساساين، 

أي: )226 636 ب. م(.

وا�سط

عبد الّل بن العّبا�س

ابن  هو  هذا  اهللّ  عبد  أّن  قوّيًا  املظنون  العّباس:  بن  اهللّ  عبد  الدين:  حرز  حمّمد  قال 
العّباس بن القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس شهيد الطّف ابن 

عيلِّ بن أيب طالب أمري املؤمنني عليه السالم.

مرقده يف طربية واسط العراق، يف موضع منها يعرف بـ )أبو عراميط( يقع بني دجلة 
العراق،  يف  النارصية  للواء  التابعة  )الشطرة(  مدينة  بضواحي  )الغّراف(  يف  والفرات 
عند قبيلة )العبودة()1(، وكان عىل مرقده قّبة عامرة، وله حرم تزوره األعراب، وختشاه 
العّباس، وقد يسّمونه  بابن  الدعوات عند قربه، واشتهر هناك  أّنه تستجاب  به  وتعتقد 
شيخ  الرفاعي  أمحد  السّيد  وقرب  العّباس  ابن  قرب  وبني  العّباس،  بن  اهللّ  عبد  بن  احلمزة 

)1( قال املعّلق: وقرب ابن العّباس يف قرية )احلاوي( عىل النهر القديم الذي عليه منازل )آل عبيد( من قبيلة 
)العبودة(، ورئيسهم اليوم )خّيون آل عبيد( بضواحي قضاء الشطرة رشقًا، يبعد حدود كيلومرت من نر 
دجلة. ويعرف اليوم يف تلك املنطقة بقرب العّباس بن الكاظم أبو گله، وحّدثنا أهل املنطقة عن سبب كنيته 
)أيب گله(: هو أّن اجليش العثامين رمى القرية واملرقد هذا بمدافعه عندما تّصن املقاتلة بالقرب، فلم تصب 
مدافعه املرقد، يف حني أّنه كان مقصودًا بالتدمري والتخريب، كلُّ ذلك كرامة للسّيد اجلليل وملرقده، وبعد 
ذلك كنّوه )أبو گله(. )مراقد املعارف 2/ 30 اهلامش( عّلق عليه وحّققه حفيده حمّمد حسني حرز الدين.
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أرباب الطريقة دون َعرَشة فراسخ، كذا حّدثنا الراوي، كام ويكون رشقي مرقد السّيد 
حمّمد احلائري املعروف بالعقار عگار، يف واسط عىل ُبعد حدود سبعة فراسخ....

وعبد اهللّ بن العّباس هو من أوالد عّم السّيد اجلليل عيلِّ بن احلسني بن القاسم بن 
السالم  عليه  الطف  شهيد  العّباس  بن  اهللّ  عبيد  بن  احلسن  ابن  الشبيه  محزة  بن  القاسم 
وابن عّم أيب يعىل الثقة اجلليل محزة بن القاسم بن عيلِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن 
العّباس بن عيلِّ بن أيب طالب أمري املؤمنني عليه السالم، وأبو يعىل هو املعروف بالعراق 

باحلمزة الغريب املدفون عند عشائر )البو سلطان( يف ضمن لواء احلّلة)1(. انتهى.

أقول: قوله: )املظنون قويًا( يبعث الشّك، ويشري إىل عدم االطمئنان.

ورامني 

اإمامزاده مو�سى بن عبد الّل العّبا�سي العلوي.

طهران  عن  تبُعد  الري،  توابع  من  )ورامني(  يف  خلخايل)2(  رّباين  عيّل  الشيخ  ذكره 
يف  مرقده  ويقع  )180كم(،  بحدود  سمنان  عن  وتبعد  سمنان،  باجّتاه  )55كم(  حدود 

قرية بشوا يف )كهنك( التابعة لورامني.

ويوجد بالقرب منه مرقد إمامزاده إسحاق من أحفاد أمري املؤمنني عليه السالم، ومل 
يذكر تسلسل آبائه.

)1( مراقد املعارف 2/ 30 - 32.
)2( چهره درخشان 2/ 226 - 227.
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بن  اهللّ  بن عبيد  اهللّ  بن عبد  إمامزاده موسى  الزيارة فهو:  املثبت يف لوحة  أّما اسمه 
عّباس عليهم السالم.

وذكر له الشيخ رّباين بعض الكرامات)1(.

أقول: مل أقف عىل اسم موسى بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن العّباس، ورّبام سقط بعض 
ابن  األسامء، والصحيح ما ذكره عيلٌّ رّباين: هو موسى بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ األمري 
احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس، فقد ذكر إسامعيل بن احلسني األزورقاين له عقبًا باملدينة 

والري وطربستان)2(.

وهبذا نكون قد انتهينا من هذا اجلزء بفضل اهللّ ومنّه.

)1( چهره درخشان 2/ 227 - 229.
)2( الفخري/ 171، هتذيب األنساب/ 283.
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